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BIDERAKO ARRASTOAK

EUSKAL NARRATIBAKO
ZENBAIT LIBURU AZTERGAI

(1969-1993)





SARRERA GISA

Aurten izango dira hogeita bost urte Ramon Saizarbitoriak Egunero hasten delako
kaleratu eta euskal eleberrigintza modernoari hasiera eman zionetik .
Saizarbitoriarena izan zen, kritikariek erabakita utzi zutenez, abentura modernoa
kontatzeaz gain kontatze beraren abenturaren planteamenduan ere modernoa
izan zen lehen eleberria, Txillardegik zenbait urte lehenago -Leturiaren
egunkari ezkutua-rekin- hasitako modernizazioari behar zuen azken bultzada
erabakiorra eman ziona .

Mende laurdena bada, beraz, gure narratiba bestelako konplexuak alde batera
utzi eta bide modernoetan abiatu zenetik, Giselle ospetsu haren eskutik . Hogeita
bost urte hauei errepaso txiki bat eman nahi izan diegu Hegats berezi honetan,
urte horietan zehar euskal literaturaren munduan protagonismo zuzena izan
duten zenbait idazlerengana joaz . Idazle hauei, azken hogeita bost urteotan
argitaratu diren euskal narratibako obra bana aukeratu eta hari buruzko
komentarioa eskatu diegu . (Hau da, bakar-bakarrik utzi ditugu amildegi ertzean .)

Hegats honetan parte hartu duen idazle bakoitzaren eskuan utzi dugu nahi
zuen liburuaren aukera baina, pentsatzekoa ere bazenez, lan batzuek idazle bat
baino gehiagoren interesa piztu dute, eta kasu horietan Hegats-en ale berezi honen
koordinazioan aritu garenon lana izan da oreka bilatzea, aukera berbera egin nahi
zuten idazleetako bati, aukeratutako liburuaren ordez, beste obra bat
komentatzeko eskatuz .

Ezin esango dugu azken hogeita bost urteotan euskal narratibaren giltzarri
izan diren liburu guztien komentarioak biltzea lortu dugunik . Badakigu ez garela
horrenbesteraino iritsi, begi bistakoak baitira, izan ere, lanen zerrendak ageri
dituen zenbait hutsune . Baina era honetako bildumetan horrelako hutsuneak
ezinbestekoak direla etsirik, gutxien-gutxienez nolabaiteko panoramika
interesgarria eskuratu eta eskaini dugula pentsatzearekin poztea izango dugu
onena . Biderako arrastoak, bidean aurrera egiteko atzean utzitako arrastoei
erreparatzea baliagarri izango delakoan .

Narratibaren inguruko panoramika ezezik, poesia eta saiakeraren ingurukoa
ere egin nahian gabiltza, eta aurten bertan kaleratzea espero dugun beste Hegats
batean agertuko dugu ahalegin horren emaitza . Hura ere, hau bezala, zuen
interesekoa izango delakoan, noski .
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BIDERAKO ARRASTOAK

Egunero hasten delako
RAMON SAIZARBITORIA

Juan GARZIA
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Juan Garzia

Ezinbestean, kontu terminologikoekin hasi behar du nire honek .
Euskaraz, narrazio motak sailkatzerakoan ipuina/nobelaren
bereizkuntza dugu eskurakoena (edo sinonimoak : istorio/eleberri . . .) .
Berezko xehetasun faltaz gain, hainbestetan bezala, gaztelaniaren
ikusmoldea errotu zaigu, eta ez gara gauza (edo bost axola zaigu)
beste albo-erdaretara ere begiratzeko . (Gure eleberri hori
gaztelaniazkoaren frantses jatorriaren kalko aski aldrebesa dugu,
frantsesez nouvellek ipuin luze edo nobela laburra («elelabur»?) esan
nahi baitu, romanekiko oposaketaz («eleluze»?) ; euskara zuzenez,
bestetik, berriele edo litzateke kasik egokiagoa, «berri» hitza «albiste»
zentzuan uler dadin, eta ez «fresko, zahar ez dena» .) Mereziko luke
luzexeago mintzatzea horretaz, baina gure honetarako aski izan bedi
ingelesezko bereizkuntza interesgarri bati heltzea (ingelesak, beste
hizkuntza batzuek ez bezala, kontzeptuak eskuarki zehatz mugaturik
edukitzeaz aparte, edozein hiztegitan azaltzen ditu soil bezain
garbi) . Izan ere, luze-laburraren eta xedeen araberako oposaketak
gora-behera, bada hizkuntza horretan beste sailkapen bat estiloari
zuzenean dagokiona : novel eta romance bereizten dituena, hain
zuzen .

Ingeles hiztegiak : romance : imaginative story ; literature of this
kind novel: book-length story in prose about either imaginary or
historical characters . Novel, beraz, historia da, Historiatik oso
hurbil dagoen kontzeptua, kronika moduko bat (luzera ere
Denboraren, kronologiaren adierazpenak behartzen du), nahiz
batzuetan Historiaren itxura baizik ez izan (imaginary) . Erreparatu,
bestetik -ez dezagun egokiera gal- «pertsonaia» (character) horien
aniztasunari, hori ohi baitu beste bereizgarri bat .

Romance, berriz, gure istoriotik hurbilago dago ; hain zuzen ere,
imaginative da, eta ez soilik imaginary. Ez da, alegia, errealtasunaren
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Egunero hasten delako. Ramon Saizarbitoria

konbentzio arruntera errenditzen . Nik baino hobeto, eta askoz
lehenago azaldu zuen kontua N. Hawthornek, geroztik askotan
aipatu izan den pasarte batean . Hona libre samar euskaraturik :

«Idazle batek bere obrari Romance izena ematen dionean,
horrenbestez garbi utzi nahi du nolabaiteko askatasunez jokatzeko
lizentzia hartu duela, hala moldeari nola gaiari dagokionez, Novel
bat idazterakoan hartzen ausartuko ez litzatekeena . Novela fideltasun
zehatz-mehatzez (very minute fidelity) atxiki behar litzaioke giza-
kiaren esperientzian ez bakarrik posible baizik problable eta ohizkoa
denari. Romanceak, berriz -arte lana den aldetik lege zorrotzek
arautua bada ere, eta giza bihotzeko egiatik saihestuz gero bekatu
larria egiten badu ere- egia hori hein handi batean idazleak aukera-
turiko edo asmaturiko non-zertasunez jantzirik agertzeko lizentzia
du nolabait . . .»

Arriskutsua litzateke, hala ere, ohizkoetatik ihesi sinplekeria
berri batean erortzea, polaritate horrek dena esplikatuko balu
bezala. Nik uste, garai bateko dialekto kontzeptu esentzialistarekin
hizkuntzalari modernoek egin dutenaren antzekoa egin beharko
genuke: baliagarri den neurrian erabiltzen jarraitu, baina
zehaztasunetan sartu behar denean isoglosa direlakoetara jo,
banakako bereizkuntza xeheagoetara, alegia (kasu honetan isoprosa
edo dei genitzake) . Bestetara gabe, Hawthornek berak egiten du
pasarte berean sailkapen horren eta estilo historikoen (edo
paradigmatiko/dialektikoen) arteko lotura, bere romancea «under
the Romantic definition» ezarriz, romance eta Romantic hitzen
kidetasunetik harago doan baieztapen batean .

Hona bururatzen zaizkidan beste isoprosa batzuk : gaia, estilizazioa,
aniztasuna (pertsonaiena, ikuspuntuarena, ahotsena . . .), denboraren
tratamendua (historikoa/zikliko-mitikoa), tonua, narratzailearen
eskuhartzea . . . (Ahozkotasunarekiko erlazioaz eta bestez, guztiz
interesgarria daW Benjaminen saiakera labur bat, nik gaztelaniazko
bertsioan ezagutzen dudana : "Narratzailea", in Iluminaciones IV,

Taurus Humanidades) .

Hegats 8

12



Juan Garzia

Gauzak horrela, guztiz bigarren mailako kontuak dirudite luze-
laburrarenek, nahiz -aipatu ditugun arrazoiak eta hemen garatzerik
ez daukagun beste zenbait tarteko- romanceak formato txikiak eta
novelak zabalagoak dituzten gogoko (kontuz frantsesarekin :
terminologia justu kontrakoa da : «nouvelle»= romance, «roman»=
novel) . Zehatzago esateko, novelak gutxieneko luze-zabala behar du
izateko, bere denbora eta aniztasuna garatzeko, eta romanceak berez
ez. Posible dira, ordea, romance luzeak (besteak beste, Don Quixote
bera) . . .

Honaino iritsi denak, R. Saizarbitoriaren irakurle bada, garbi
edukiko du zein aldetara lerratzen den haren narrazio lana . Izan ere,
euskal novelgile bakanetakoa dugu . Ez dakit ahozko tradizioari
loturik dagoen romancerako gure j oera, edota talde-sikologia berezi
bati, edo beste moldearen erdeinuari, edo idazle bakoitzaren
nagitasun amestiari, edota hizkuntza eta literatura arazo tekniko
objetibo jakin batzuei ; kontua da gure eskasia orokorraren
erlatibotasunean ere urriak direla, oso, noveltzat har daitezkeen
obrak. Jenero eta estilo aukera horren oinarrian idazlearen izakerak
zenbaterainoko eragina duen ere, alegia, idazlea zenbateraino
kondenaturik dagoen batera ala bestera, hori ere ez dakit, baina
trazak badirudi .

Geure kasura mugaturik (alderantziz are errazago bila daitezke
adibideak, luzean ere erremedio gabe romance diren obrak, alegia),
Saizarbitoriaren hiru nobeletan ez dut uste eztabaida luzerik behar
litzatekeenik sailkatzeko orduan ; hori baino adierazgarriago da,
ordea, merezi baino ahantziago geratu den aspaldiko ipuin labur
baten kasua (Kapitaina) : pertsonai-aniztasunik eza eta efektuaren
bapatekotasuna alde batera utziz gero, bete-betean atzeman liteke
hartan ere idazlearen novelgile kasta, lauzpabost orrialdetan ia
nobela errealista baten molde eta tenpusa soma baitaiteke, beste
zenbait idazleren eleberri osoetan baino areago . (Aurrera baino
lehen, ohar bat, badaezpada : ez dago nire asmoetan molde baten ala
bestearen hobetasunik ezartzerik noski .)



Egunero hasten delako. Ramon Saizarbitoria

Saizarbitoriaren beste bereizgarri bat, idazle askoren aldean, bere
lehen nobelatik bertatik zuzeneko edo zeharkako autobiografiatik
aparte ibili izana dugu, eta hori ere ez da, nik uste, gorago egin
dugun bereizkuntzarekiko guztiz zerikusirik gabeko gauza . Kanpotik
ari zaigu (teknikak teknika), historia puskak jasoz : abortatzera
beharturiko neska batek munduaren soraiotasunarekin duen auzia,
pistolen arteko korrikalari pistoladunaren lasterketa laburra, linbo
solipsista batetik irten ezinik dabilen akaberako gizakiaren abentura
minimalak . . . Pena handiz, baina beren patura utzi behar ditugu
azken biak, arrakastaren olde engainagarriak eta ezinulertuaren
estalki isilak utzi zituzten leku berean, zein bere nobelako Sisifo,
lastergile etsia eta paralitiko adoretsua . Neskarengana goaz, beraz .

Neska estazioan da. Trenaren zain, bere maletarekin, bakarrik .
Gero zabaldu egingo da, baina hasieratik dugu sinbologia guztia .
Egileak, ordea, ez digu sinbolismorako pistarik eman . Estazioaren
deskribapen fisikoan, geometrikoan, aritu da, eta gure errua da
Durkheim-eko tren-geltokiaren eta neskaren bakartasunaren
kontraste horrek halakorik iradoki badigu . Estazioko isiltasun eta
tren ibili anonimoaren bestekaldean, berriz, kantinako jende artean,
txortxor etengabean ari da gizonezko bat, ihardun beharraren
beharrez filosofiatik arrunkeriarainoko hitzjario atsedenik gabean,
harrapatzen duen edonori bere monologo tarteka inpudiko samarra
entzunarazten . Irakurleok -baina hori, berriro ere, geure
erantzunkizunpean dago- susma genezake berritsu horren ahotsa
ez dela soilik bere ahots pertsonala, bitxikeria hutsa, zerbait
zabalagoaren ahotsa baizik; denborapasako arinkeria loturarik gabe
hori ez ote den, hain zuzen, munduaren lotura astunaren
zurrunburruna, bere alferrikakotasuna eta zeruen isiltasuna ahal
duen ondoen estaltzen saiatzen den gizakiaren beltxarga kantua,
asperdura gordinaren eta Hutsaren izu metafisikoaren artean
harrapaturik betirako isiltasun beltzera errenditu nahi ez duen
gizabere patetikoaren zalaparta . . .

Hark ihardun dihardu, eta guk, zentzua eman nahi diogu haren
ihardunari, munduari berari ere eman nahi diogun modu eta
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Juan Garzia

arrakasta berdinez. Berritsuak ere gureen antzeko katramilak
darabiltza, hala ere, zentzua eman nahi baitie estazioetan bakarrik
aurkitzen (edo bilatzen) dituen neskatoei . Nora ote daramatza
trenak? Zergatik daude bakarrik? Eta aurki bere galderei berak
erantzunik: salba ote nitzake nik beren destino beltzetik? Eta guk
berari orduan : salba ote hazake horrek hi? Hori ote da amesten duan
heroikotasun dekadentea? Ala akaso neskatoengana hurbiltzeko
heure buruari bilatu dioan koartada besterik ez da?

Eta salbaziorik ez dela etsi behar izanez gero, enkontru iheskor
kilikagarriaren lilura bederen sentitu nahi luke berritsuak, eta
hartarako zigarro bat luzatzearen zeremonia behar bezala prestaturik
eduki behar du, xehetasunik txikienean huts eginez gero dena
zapuztu bailiteke, aukera galduaren usain errea besterik utzi gabe .
Liluraren kea .

Neskatoak Gisēle du izena . Bakardadeko bere zain egotean (ala
itxarotean? . . . Ehun metroko korrikalari pistoladuna ere bere azken
itxaropen mugatuan ezagutuko dugu ; Ene jesuseko buruelbarriak
luze ausnartuko ditu zain egotearen eta itxarotearen arteko aldeak),
kantinako arrabots denborabetegarrien -eta gero telefonoetxeko
Babeltxoaren- kontrapuntuan, Gisēlen iragan eta geroaren trenak
joan-etorrian pasako dira gure aurretik . Ezer berezirik ez : amodio-
ote labur bat, abortatu behar eta ingurukoen erreakzioa, medikuen
jarrera, gizarte gatazka, Gisēlen barneminak. . . Ezer berezirik ez:
bizitza bezain arrunta . Bizitzan askotan bezala, ordea, zoroentzat
jotzen den lekutik etor liteke zuhurtzia, liburuaren azken esaldian
itxuraz berriketa hutsean aritu den tipoak garbi adierazten duenez :
«Ezin egin daitekeena zera da, prolemak sinplifikatu, prolemak .»
Eta horixe da, ezer izatekotan, nobelagile baten konpromezua :
bizitza puska ezinbestean mugatu baina sinplifikatu gabe bat agertzea .

Nobela honen aitzakian egin diren iruzkinetan, eta hitzaurreetan
bertan, hutsik gabe seinalatzen da lehen nobela baten akatsak
dituela; eta zehazten den kasuan pertsonaien eta egoera narratiboen
gehiegizko eskematismoa leporatzen zaio . Nik neuk akats
arruntagorik ikusten diot : tipografikorik, ortografikorik,
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Egunero hasten delako. Ramon Saizarbitoria

espresiozkorik, luze-laburkeriaren bat. . . Guztiarekin, badu-oraindik
ere, argitara zenetik ia mende laurdenaj oan den honetan ere- halako
zinezkotasun eta freskura berezi bat, hutsak oro ia txikikeria
bilakarazten dituena . (Hala ere, liburu hau edizio behinbetirako
txukun batean ez badugu, alde guztietatik egiten du kale gure
literatur gurpilak .) Hain zuzen ere, literatura zahar eta berriak
eskura jartzen dizkion teknika askotarikoak lotsagabe, eklektizismo
sano batez, erabiltzen eta berera egokitzen ditu Saizarbitoriak,
batzuetan paragrafo berean hainbat nahastuz (ez naiz luzatuko
alderdi formal honetan, aski jorratua baita aspaldian), subjetibismo
poetikotik hasi eta objetibismorikbehavioristeneraino, kontrapuntu,
collage eta bestelako montaia berezietatik linealtasun arrunteraino,
zatien arteko era guztietako loturak iradokiz nahiz erabateko eten
eta elipsiak eginez . . . halako moldez non forma-aniztasun horrek
kontakizunaren beharrizan bat dirudien, ezinbeste bat, ekonomia
hutsa, eta ez idaztearen abenturazale heldugabe baten demasakeria .
Pertsonaiak eta -batez ere- egoerak, berriz, nire iritziz, desorekaren
bat izatekotan, estilizazio maila orokorretik zehaztasun gehiegietara
lerratzen direnekoa dute, eta ez alderantziz (berritsua Huxleyren
glosagile bihurtzen denean, Gisēleren ibilera eta pentsamentuak
denbora errealean eta xehetasun guztiekin eman behar besterik
gabea nabarmentzen den pasarteren bat . . .) . Ala akaso ñabardurei
dagokie delako eskematismoa (Miller doktorearen erabateko
krudeltasuna; «Dutxetan sartzen dira» eta antzeko tartekatze
soilegiak; merkekeria solteren bat . . .)? Ez dakit .

Horregatik, kantinako berritsuagazfea (idazlearen adin berekoa?)
dela ebidentzia guztien kontra atera zuen kritikoak berak
eskematismoaren hori botatzen duenean, burutik pasatzen zaio bati
ez ote den harena arazoa, alegia, besteak beste, bere aurriritziena ez
ote den gehiago eskematismo hori . Zehazkiago esateko, eskematismo
konplexu bat, adarbikoitza gutxienez : kontatzearen abentura
modernoa abenturaren kontaketarekin kontrajarririk dena -edo
gehiena- esplikatu nahi duen eta aldi berean gorputzak errealismo
jatorra eskatzen dionaren eskematismo gatazkatsua, hain zuzen .
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Kontuak kontu, hortxe dago, noiznahi berriketan ekiteko pronto,
deklamazioaren eta lirikokeriaren artean modorroturik zegoen euskal
literatur saloiaren erdira abisatu gabe sartu zen ihardunkatilu
kontraesantsu hori, «Arrazoi duzu» hasi, eta pixkanaka bere (bere?)
arrazoi eta desarrazoien zurrunbiloan dena nahastu eta airean
uzteko; eta hortxe destino beltz batera puntualki abiatzen diren tren
itsuak, estazioan maleta batekin bakarrik dagoen neskato baten
oihu isilari gor : «Zergatik?» ; eta hortxe Maurice eta Jean Louisen
bikoa irteteko prest . . . eta euskal literaturako sardina-latarik
ospetsuena ere hortxe dago, mutilek, Gisēleren auzia erabakitzen
duten bitartean, eskuekin jan eta leihotik jaurti dezaten zain . . .
Egunero hasten delako mundu bat, okerrenean ere, «itxaropena
itxaroten» .
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BIDERAKO ARRASTOAK

Narrazioak
JOSEBA SARRIONANDIA

(NARRAZIOAK
JoseLia

Sarrionandia

ELKAR

Aingeru EPALTZA

` Sarrionandia Joseba . Narrazioak. Elkar, 1983, Donostia
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Aingeru Epaitza

Biderik Ederrenak Poetarendako, finean, etxe
bakarra idaztea da; gaizterakoa pasadizoa da
eta pasadizoak ez du deus esplikatze?i, nahasten
baizik. Idaztea ez baita bizi dugun munduaren
luzapena, haren suntsidura metodiko, zehatza
baizik.

G . Albiac

H amar urte joan dira .

Artean gazte eta berde ginen eta gure bizi urriaren luzapen nahi
genuen literatura . Ezjakin izan eta kolkoraturiko lau paradigma,
irakurritako hiru liburu askiesten genituen gure lanen zimendutako .
Hantuste izan eta errealitatea azaldu nahi genuen, Edertasuna eta
Egia aurkitu, hizkuntza salbatu . Gazte eta berde ginen . Inuxente .
Inozente .

Garaitsu berean belaunaldi bati idazten erakutsi ziguten bertze
hainbat liburu baino areago -Anjel Lertxundiren Hamaseigarre-
nean aidanez, Joxeagustin Arrietaren Abuztuaren ]Seko bazkalon-
doa, Joan Mari Irigoienen Poliedroaren hostoak, Bernardo Atxagaren
Ziutateaz-, zaflako baten gisa bizi genuen Joseba Sarrionandiaren
Narrazioen irakurketa. Ez dakit jakintsuago edo umilago bilakatu
gintuen, ez dakit inuxentekeria apaldu zigun, baina bai aldiz gure
gaitzak begi aitzinean jarriz inozentzia urratu. Hartan ikasi genuen
ibiltzen ez diren bideak direla ibiltzeko ederrenak . Hartan ere, hasiera
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NARRAZIOAK
Iosetxa
Sarriojiaradi~a

Narrazioak. Joseba Sarrionandia

eta amaierarik ez duen errealitateari hasiera eta amaia bat imintzea
dela literatura . Haren ondotik libro genuen beti hutsaren gain huts
metatu, edo, Sonbreiru baten istoriaren protagonistak bezala, Kar-
toiharrizko hormak eraikitzen, eta aidezko panpinen artean urteak
alferrik iragan baditugu, jakinaren gainean egin dugu .

Letren ferian, bertze esparru batzuetan bezala, gauza jakina da
kalitatea eta arrakasta ez direla beti elkarrekin ezkontzen. Gorago
aipatu lan horietarik, baten batek bildu duen isiltasuna lekuko . Ez
da holakorik gertatu Sarrionandiaren Narrazioekin. Idazle mili-
tantearen figurak hainbertzerengan sortarazi zuen miresmenak
badu, hain segur ere, ikustekorik liburu honetatik gaurdaino
plazaratu diren bederatzi argitalpenekin . Halaber, aunitzen tituludun
izan behar eta horretarako haren irakurketa nahitaezko gertatu
izanak. Hainbertzenarekin ere, horiek denek, beren hutsean, ez
dute idazlan honek euskal irakurleengan izan duen oihartzunaren
norainokoa argitzen .

Oroitzea, itzultzeko gogoa da, dio Narrazioen idazleak. Nik,
itzulbidea ezinezko izaki, berrirakurketari ekin diot, mesfidati,
hamar urte lehenago bizi izan nuen sentipena berrituko ote nuen .
Neretako harrigarri, orduko lilura bere horretan zegoen, bat ere
apaldu gabe. Lilura, haren orrialdeek ageri duten kosmopolitismoak .
Lilura, idazkera dotore nahastezinak, egilearen ama-hizkeraren eta
gure klasikoen ekarpenak uztartzen dituenak . Lilura, esaldi zehatz
neurtuen elkar josketak isurtzen duen manierismoak . Lilura, hasi
eta buka, istorio bakoitza bideratzerakoan erakusten duen
birtuosismoak .

Literatura hutseko gure lehen liburutzat jo izan da testu hau . Ez
dut asmorik, lehenbiziko, bigarren ala hirugarren den arrazoitzen
hasteko. Ezin, ordea, gisa berean egin literatura hutsdelako horrekin.
Nire idurikoz, egilearen xedeez harata, Sarrionandiaren lan hau,
deus bada eta, idaztearen zereginari buruzko eskuliburu bat da .

Iurretarraren Narrazioen barrenak arakatzeak badu abantail
nabarmena bertze idazlan batzuen aldean . Egilea ez da gordekerietan
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aritzen. Argi eta garbi mintzo da. Artifizioari artifizio erraten dio eta
ez du minik bere asmoak denen begibistan paratzeko .

Estazioko begiradetan, konparazione, geltoki huts bateko aulki
bakartiak iradoki ditzakeen pertsonaia eta egoera guztiak agortu
ondoan, baina ez. Ez da egia. Aulkian ez dago andererik, ez inor.
Irudimena da guzia adieraziko dio irakurleari, eta horrekin bere
aitorpena narrazioan berean txertatzen du, istorioaren atal bihurtzen .
Erran liteke, idazterakoan, beretzat hartzen dituela Gaztainatzako
agurearen hitzak : behar den moduko gizon batek ez du bere istorioa
ezkutatzen (Mezurik gabeko heriotza) .

Liburu honen aitzin, Pott eta Xaguxaharra aldizkarietan argita-
raturiko lanak ezagutzen genizkion Sarrionandiari -horra Enpe-
radore eroa eta Maggi, indazu kamamila! ipuin ahanztezinak, orain
jorratzen ari garen idazlan honetan sortuko zuen unibertsoaren
iragarle-. Lehentxeago, Izuen gordelekuetan barrena poesia lana
plazaratua zuen . Narrazioak argitaratu arte igurikatu behar izan
genuen, ordea, idazlearen xede eta nahien berri zehatza jakiteko .
Hitz sotilak erabili zituen, apaindurarik gabeak, baina manifestu
baten indarra dute : Ene asmoak honuntzagokoak dituk -diotso
idazlearekin hika-mikan ari den bere itzalari- halako egoera baten
testimonioa ematea, misterio eta posibilitateen eremuetara sartzea,
euskal lengoaia urri hau adierazbide egitea, gauzen nabardura poetiko
ezkutuak azaltzen entseiatzea, eta honelakoak.

Esaldia, jakina, Itzalarekin solasa narraziokoa da, egiazko
dekalogoa alderdi esplikatibo-didaktikoa hain garrantzitsua den
idazlan honetan . Egileak liburuaren akabaila aldean erantsi zituen
oharretan zioenez, puska horretan euskal literaturari buruzko
elkarrizketa batnahi zuen gauzatu, baina ezina egin zen, bidenabar.
Hemengoaz ez, beharbada, baina bai izenondo ez izenlagunik
gabeko literaturaz aritu zitzaigun pasarte hartan eta, horrez gero,
bere literaturaz ere bai . Ipuin horrek dakarkigun izen zerrendak
Sapho, Li-Po, Jonathan Swift, Cesare Pavese, TS. Elliot eta liburuan
zehar, narrazio bakoitzeko sarrera aipuetan bereziki, agertzen
direnekin batean ziklo arturikoa, Herman Melville, gure ahozko
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Narrazioak. Joseba Sarrionandia

tradizioa (Atarrabio, kantutegi zaharra), egilearen erreferentzien
konstelazioa gure begi aitzinera dakar, eta horrekin batean, idazle
haundiek beren ondokoengan uzten dituen eraginez haratago,
literatura literaturgai izan daitekeela erakutsi ere . Liburu hau
plazaratu zenez geroztik gure artean hainbertzetan aipatu den
zorioneko metaliteraturaren deskubrimendua dugu . Jadanik
idatzitakoa, gu denen eskura, jolasgai eta idatzgai . Gu, Ramayana
edo Iliadarekin bat egiten gaituen katea luzearen katabegi, eta han,
Gaueko enkontruan Miren neska ilegorriari oroitarazten dioten
Kavafisen poeman bezala, geure baitan, kondena baten gisa
daramagun geure karrika, geure hiria . . ., geure gogoetak, geure
semealabak, geure poema ulergaitzak, geure odoluzkiak itsasi . Adibi-
de praktikoa: Shakespearen Macbethetik, Faulknerren Hotsa eta
Ardailera, eta hartatik liburu honetako Mezurikgabeko heriotzena .
Gehiago daude .

Borgesek omen zioen idatz litezkeen istorioak oro, funtsean,
bitan baizik laburbiltzen ez zirela : gurutziltzaturik hiltzen den
Jainkoarena eta itsasoratzen den bidaiariarena. Sarrionandia, na-
barmen, bigarrenera biltzen da. Bidaia, gizabizitzaren metafora.
Itsasoa, ezinbertzearena, literaturarena. Zer da, hondarrean,
literatura, idazlearen ezinbertzea baizik?

Iduri horri loturik ageri zaigu transgresioaren ideia, gizonak
istorioak imajinatzeari eman zionekoa bezain zaharra. Literatura,
hizkuntz arauaren hausketa . Literatura, giza arauaren urradura .
Arima naufrago bakartiak eta Marinel zaharra, itsasoa ezenariotzat
duten bi narrazioetan garbiki azaltzen zaigu, haste bereko gaztigutik:
deabruarekin itsasoratzen bahaiz, berarekin egin beharko duk bidaia.
Gero, jainkoen kolera sortarazi zuten marinel akeoei bezala, aski
izanen da gure lemazainak, dei misteriotsu bati amore emanaz gure
untzia zilar bidera gidatzea, bidaia itzulbiderik ez duen ameskaizto
bilakatzeko. Aski kalatxori bat hiltzea, itsasoaren mendekua
pairatzeko . Baina hori ezinbertzea da, zilar bidea hautatuko baitugu
beti, edo kalatxoria hilko, eta hala ere berriz itsasoratuko gara, ezen
Kalatxori bathilduen marinelak itsasoak hiltzen du. Baina, emazteak
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itsasora ez artetzeko esan eta ez doan marinela, orduan ez da marinela,
ez da ezer. . .

Bengadore batek eraginiko basoa . Asaldatu eta loak hartzen duen
munstroa. Halakoa da itsasoa. Ez da, dena den, zorte hobeagorik
lehorrez menturatzen direnendako : ibili nintzen ibarretan, mendietan
eta ibaietan zehar : Oraindik ez dut izarrik irakurtzen ikasi, eta
sarritan erratzen naiz, aldatz berberaz bi aldiz iraganez . diosku
Kristalezko bihotzean agertzen den fraileak .

Hobe, hortaz, bidaiari uko egitea? Bistan da ezetz . Gaueko
enkontruaren protagonistaren gisara, bitan pentsatu gabe pulunpatu
behar, nahiz eta abenturak gau bakarra iraun, nahiz eta gogoan
utziko dizkigun aztarna bakarrak korronteak daramatzan bilete
puskak izan. Oroitu, bizitza kipula zuritzea dela, horregatik negar
eginarazten du hainbeste (Estazioko begiradak) . Oroitu, hartan zoriona
eguzkiaren pareko dela, epeltzen gaituela batzutan, erretzen gaituela
aldizka, eta denboraren ia erdian abandonaturik gaduzkala, baina
beti hurrin eta hatzeman ezinik dagoela (Ginebra erregina herbestean) .

Izan ere, oraino ez ote genekien, Sarrionandiak oroitaraziko
digu: dohakaizdun izatera kondenatuak gara, itxaropenari ihes
egitera. Aipatutako azken ipuin horretan idazleak kasik kutsu
profetiko batez adierazten digunez, hemen ere menturen haroa iragan
eta herbestera joan dira heroeak, eta debaldekoa da haien itzulera
etsipenaren eta esperantzaren aitzakia bilakatzea. Guk ere, Arthur
erregeak bezala, Graal sainduaren mezulari behar lukeena ezpataz
hil ondoan, haren andrearekin batean erranen diogu bere sabel
hanpatuan umotzen den kreaturari : zertarako zatoz. . ., zertara zatoz
zorigaiztokoa, ez baduzu zoriona munduko lurraldeotara zurekin
ekarriko .

Herri gisa esperantzarik ez, beraz, eta gizakume gisa are guttiago .
Bidaiaren muturrean heriotza, azken trena, baizik ez da gelditzen,
burdinbide amaigabeetan galtzera doana eta haren ondoan olio
zaharraren usainez nahasiriko isiltasuna bakarrik . Horixe bertzerik
ez omen dugu utziko .
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Narrazioak. Joseba Sarrionandia

Ez da hori, alabaina, denen patua. Sarrionandiak, bederen,
Narrazioen ondoan deus idatzi ez balu ere -eta, zorionez, ez da
honela gertatu-, jadaneko bere katabegia paratua zukeen arestian
aipatu katea horretan, bertze katabegi gehiagoren kider. Hari kontu
nahi izan diot nik, eta nik bezala, bertze hainbertzek .



BIDERAKO ARRASTOAK

Txan fantasma
MARIASUN LANDA

Xabier ETXANIZ

Landa, Mariasun . Txara fiutamra . Erein, 1984, Donostia
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« N Txan fantasma naiz. Farol honen gainean ikusten banauzue ez
zaitezte harritu, ez zaitezte beldurtu! Fantasma bakarti eta triste
bihurtu naiz, . . . » bere buruaren aurkezpenarekin ematen dio hasiera
Txan fantasmak Mariasun Landaren liburuari . Batere dudarik
gabe, tematika eta estilo aldetik berrikuntza handienak ekarri
dizkiona euskal haur literaturari azken urteotan .

Haur eta gazte literaturan balio estetikoa didaktikoaren menpe
izan dugu urte askotan, konzeptua beraren gaizki ulertu bategatik,
askotan balio literarioaren ordez pedagogikoa erabili izan da . Eta
estetika eta didaktikaren arteko borroka honetan une asko izan dira ;
Bizenta Mogelek bere Ipuin onacliburuaren hitzaurrean honela dio :
«Aitu diot ondo dakian bati, ipui oek izango dirala guziz onak
aztuerazotzeko nekazarien etxeetatik ipui oker, ta zatarrak, nola sagar
ederrak, ta diru berdiñean saltzen daudenean, baztertu ta saldu ezinda
gelditzen diran sagar miñ ta motelak. Nork txori gerezi txatarrai
begiratzen dioe dauzkanean esku batera gerezi anpollak?» ; edo mende
t'erdi beranduago Martin Ugaldek Sorginaren urreaipuinean, estetika
ere zaindu arren, honelako bukaera jartzen duenean :

«-Liburutxo onek -esan zion bere amak- Zuri gertatu zaizun
guzia esaten du .

-Neri gertatu zaiten guztia?

-Bai, ta irakurtzen jakin ba zendun, jakingo zendun emakumea
ta gizon gaztea ta mutikoa ta liburua eman zizun amona sorgiña bere
zirala, ta Txistokiko etxe zarrean zegoan sakua arriz betea zegoalu.

-Liburuak ori esaten du?

-Bai.

-Orain bai irakurtzen ikasiko detela!
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Ta andik aurrera, Xabier ikastolara joan zan .
Eta ala ba zan, sartu dedilla kalabazan . »

Haur literatur liburua atsegina eta plazerraren tresna moduan
oso berria da, are berriago euskal literaturan . 80 hamarkadaren
hasieran euskal haur literaturan elementu tradizionalen ondoan
betiko ipuin klasikoak genituen . Garai horretan euskaraz sortu,
zenbait liburu sortzen dira, eta apur-apurka literatur modernoaren
bidean jar gaitezke . Abarrak bezalako ipuin klasikoen ondoan,
abenturazko ipuin berriak izan ditzakegu (Euskaldun bat Marten,
esaterako) edo G . Rodariren haritik gaurko ipuinak (Tristeak
kontsolatzeko makina), baina euskal haur literatur modernoaren
hasiera liburu batean jarri behar izanez gero, liburu hori Txan
fantasma izango litzateke .

Helduen literaturan 100 metro edo Leturiaren egunkari ezkutua
bezalako nobelek ekarri zuten berrikuntza (estilo eta tematika
aldetik batez ere), haur literaturan ipuin honetan aurki dezakegu .
Narratzaile orojakilearen ordez bakarrizketaren bidez, irakurlearen
konplizitatea bilatzen duen fantasmatxoa dugu kontalari . Lehen
pertsonan kontatuko digu Karmentxuren historia, nola ezagutu
zuen, bion arteko harremana eta beren sentimenduak . Lehenengo
aldiz ikutzen dira haur baten bakardadea, animismoa eta irudimenak
sortutako arazoak («Mentxu umezurtza da eta izebak ez daki nola
maite neskatxa hau . . . Nahiko bakarti sentitzen da hemen neskagajoa!»
esango dio kukuak Txanfantasmari une batean ; eta geroago : «Kariñoa
falta . . . kariñoa falta da etxe honetan!») . Izebak neskatxa maitatzeko
duen gaitasun ezak sortaraziko du Txan eta Karmentxuren
harremana. Idazleakhaurren ikuspuntutik ikutzen duen harremana ;
haur irakurlearen konplizitatea bilatzen duen fantasma baten eskutik .
Izan ere haur eta helduen munduen artean dagoen enfrentamenduan
Txanek haurrekin bat eginda, helduen jarrerak azaldu-kritikatu
egiten ditu . Karmentxuren izeba Edurne eta sendagilea besteen
mundukoak dira, ez dute ulertzen edo onartzen haur irakurleak
lehenengo orrialdetik ulertu eta onartu duena : Txan fantasma
badela eta gainera Karmentxuren laguna dela .
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Liburuan zehar haurren mundua erakusten zaigu, edo hobe
esanda helduok zer gutxi ezagutzen dugun haurren mundua . Izebak
ez dio baloiarekin jolasten uzten Karmentxuri kristalak apurtuko
dituela eta, edo paretan dagoen posterra kentzen dio ilobaren negar-
malkoei kasorik egin gabe, edo . . . baina era berean izeba larritu
egiten da Karmentxuren animismoarekin, laguntasuna, maitasuna
objektuetan bilatzen duenean, eta are gehiago lagun hori asmatzen
duenean .

Azken urtetako tematika psikologikoa ukitzen duen idazle
korrentean koka dezakegu Txan fantasma, nazioarte mailan hain
ezaguna den Cristine Nostlinger edo Kataluinako Mercē Company
idazleak bezala, Mariasun Landak gaur egungo errealitatean
oinarrituz, gaurko arazo bat ikutuz, idazlan serioa eta era berean
atsegina eta entretenigarria eginez, literatur ikuspuntua zainduz,
euskal haur literatur modernoari eman dio hasiera .

Estilo aldetik aipatu ditugu bakarrizketa eta irakurlearekiko
konplizitatea. Baina horretaz gain, bada denboraren tratamendua
ere. Txan farola baten gainean dago Karmentxuren zain, ea noiz
ateratzen den «Arraroen etxetik» eta hor, farola gain horretatik
kontatzen digu historia, nola ezagutu zuen neskatila, zer egiten
zuten, nola ihes egin zuten, izeba eta sendagilearen arteko
elkarrizketak, . . . eta nola eraman zuten Karmentxu . Hau da, buelta
osoa ematen du, liburu hasiera historiaren bukaera baita. Gauza
bera gertatzen da Txan fantasma hau baino zortzi urte beranduago
Mariasunek kaleratutako Alex liburuan, kasu honetan ere Alexek
ospitaleko bere ohetik kontatzen digu han egotearen arrazoia, bere
abenturaren nondik norakoa .

Behar bada orain arte aipatutako elementoak ez dira oso berriak
edo garrantzitsuak, baina haurren munduari zuzenduta dagoen
liburu batean oso zaila da maitasun ezaren prolematika edo denbora
saltoak ematea. Zaila haurrek beraiek ere ulertzeko moduan egin
behar delako, baina era berean helduontzat ere erakargarri eta
entretenigarri izan dadin . Oreka horretan legoke haur literatur
liburu baten balioa. Era oreka hori lortua duelako, haur literatur
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liburu interesgarri delako ezagutu zuten Txan gazteleraz eta
katalaneraz 1984ean, euskaraz argitaratu eta berehala ; edo grekeraz,
albanieraz .

Baina haur literatur liburuetan bada helduen liburuetan hain
garrantzitsua ez den elementoa : ilustrazioa .

Ilustrazioak izugarrizko garrantzia du haur txikien liburuetan,
eta inportantzi hori txikituz doa irakurlearen gaitasuna handituz
doan neurrian . Gure kasuan, zazpi, zortzi, bederatzi, . . . urtetako
neska-mutikoei zuzendutako lana dugunez, ilustrazioak irakurketa
laguntzeaz gain, mamia gogoratzen eta ikuspuntu ezberdina izaten
laguntzen dio . Txanfantasmaliburuaren ilustrazioak Jon Zabaletak
eginak dira. Alde batetik bestera edo goitik behera doazen trazoek
begibistan dagoen guztia osotasun bat bezala hartzen dute . Detaile
txiki eta sinpleak dituen osotasun bat zurigune zabal batean,
ilustrazio handi eta adierazgarria testu txiki baten ondoren, . . . baina
ilustrazioa eta testua osagarri dira, bien arteko konbinaketak sortu
eta egiten du liburua ; idazlanean bezala, ilustrazioan ere bada
irakurlearekin halako konplizidade bat . Eta bada, ohizko
ilustraziogintzatik irteteko desioa ere . Alde honetatik aipagarria da
erdaraz egindako bertsioetan mantendu egin direla Jon Zabaletaren
ilustrazio eta maketazioa .

Laster beteko dira 10 urte Txan fantasmdgure artean dugula baina
oraindik ere asko dugu ikasteko kalitatezko euskal haur literatur
modernoaren bidean; abiapuntua jarria dugu, orain bideari ekin
behar.



BIDERAKO ARRASTOAK

Aurora
EÑAUT ETXAMENDI

Eñaut ETRAmE11D1

AURORA

UHARGI SAILA

Eduardo GIL BERA

* Etxamendi, Eñaut . Aurora. Maiatz, 1985, Baiona
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OI MALENKONIA, EMAZTEKI IZENA DUZU

Azken hogei urte hauetako liburuen artean Auroraz oroitzen naiz
bereziki . Irakurri eta zerbait mugitzen zitzaidan gogo sotoan . Hori
da .

Nik ez dakit Etxamendik Aurorari paratu dion sinbolotegia . Ez
nekike eta ez dut gogo pikorrik ere nobelaren azpizurajearen
esplikatzeko . Eta gero, ez da sekula gustatu zaidan zera: zorioneko
hezurrik gabeko gaztanbera hartan hasita, jateko gauzetan eta
nonnahi sartzen ohi dira eskuak ustezko signifikazione altxatuak
atera eta hatzapratu nahian . Niri behinpin, jateko ezezik ezertarako
gogoak kentzen dizkit eskusartze horiek .

Hor ere, deusen eskasean ez egoteko, per capita berexia eta buruz
beheiti ezarria dugu : euskaldun pixarretik mirakuloski euskalari
zurruztaka atera bezala, letraz barreiatu misterio apurren arabera
ustezko esplikazione mukuruka pairatzen dugu .

Eta bada, gero, beste zerbait; autoreak uste duke berak duela
eginaren giltza, xederatu dituen ezagerien ordain xuxena eta hori eta
hura. . . bai, baina segurantza eta jakintza horiek ez dute jeus ere
pintatzen. Mintzatzean bezala da: ez dugu geure ezpainez kanpoan
geure ahotsean manatzen, beronek egiten dituen ondorioak eta
oihartzunak eskapatzen zaizkigu erabat ; halarik ere, bestela balitz
bezala jokatzen dugu ezinbestez . . .

Kritikoa, berriz, autorea eta beronen solaskidearen artean kokatzen
da bataren xedeen eta bestearen emozioen berri balu bezala baina
juxtuki kritikoa da ezeren xederatzeko ez ezertaz emozionatzeko ez
baita gai . Eta nola dena kutsatzen baita edertasuna salbu, onddoak
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bezala sortzen dira xederatzen ez dakien kritikoak manatu xedera-
Eñaut EiRRR1ERO1 bidez baliatuz idazten dutenak eta orrialde gainetik pasako litzatekeen

bare batek baino gutiago ikusten duen kritikoak ikusi jenialitateak
ikusten -erosten- dituztenak . Eta hona ni Ubedako mendixketan

PUNORR

	

barrena .

Baina, nik banuen zerbait esateko intentzioa . .. Bai, hau da :
Aurora, bada, Euskal Herria edo Esterenzubiko mundu joana,
zinezko norbaiten goitizena edo zer den, berdin da eta halako
kandelen argiz ibiltzeko izan behar da kaskapututsa, euskal filologian
lizentziatua edo antzeko espezimen bat .

Orduan, Auroraren baitan ikusten -ikusten?- ahal da oroime-
nak suposatzen duen bazterrik gabeko ispilu jokoa . Oroitzeak
figuratzen du perpetuum mobile bat: nork bere buruari esaten
diolako itxurapean nork berak oroipena moldatzen du eta zortziko
bereko itzulinguruan esailea eta adilea aldatuz doaz elkarri segika .
Halakoan, irakurleak badu hiru horietarik edozein izateko gomitea .

Malenkonian agertzen da gogo adimenaren sentsualitate bat .
Edo, ez sentsualitate bat, baina gogo sentsualitatea bera eta berez . Ez
dira oroitarazle izpi horiek, añisaren eta usain gozoz busti
mokanesaren usaina eta horiek, berez eta airez aire etorri . Hala iduri
eta ere, egiazki guk lantzen dugu gogo oihanpean, borta zerratuko
itzalpean, lur gizen beltzean, landare sakratu aluzinante zoragarri
haien moduan. Hala bada, gogoak bere burua sariztatzen du
oroimenaren eztikeria horrekin : denok baitugu gaurgero joanen ez
garen baina joan izan bagina poztasuna emanen zigukeelako
pentsamendu gazi-gozoa eragiten digun ezinezko Irati bat . Balizko
errota, urruneko giltzaur pila, Aurora .

Bakoitzak beragatik esaten ahal du . Geure buruaren kontenplazioa
baita hobekien, bakarrik, menperatzen dugun gaia. Ez zion motiburik
gabe lantze hori eman Axularrek Jainkoari : "Zeren badu, eta bazuen
lehen ere Iainkoak, munduaren egitea eta gobernatzea baino obra
handiagorik : nola baitzen, eta baita, bere buruaren kontenplatzea,
onhestea, eta bai bertzerik ere anhitz ."
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Oroitzean, geure buruaz ari gara ala beste norbaitez? Egiazki, zer
gelditzen zaigu, zer dugu, geure izena eta izana eramanarazten
dizkiogun iraganeko mamu horrena? Asko, dudarik gabe, zerbait,
menturaz . .. Uste nahi baino gutiago, menturaz ere . .. Sugeak bezala
larrua botatzen dugu eta bide bazterrean uzten. Hainbestetan egiten
dugu bizian zehar ala subelarruak beraiek ditugu asmatuak ere?
Seguraski larruazal hutsa garelako . . .

Beti bizi gara hobealdi baten esperoan, maiz ere, eta harekin
batean, iraganaren oroimenean . Anartean, orainaldia, helbururako
bidea zaigu. Eta gero, gibelaldera begira jartzen garenean, aurkitzen
dugu bizi osoa bide nabar horretan eman dugula; bide nabar,
oharkabean eta esperoan eman duguna, bide nabar, hori berori eta
ez besterik zen, bada, bizia .

Ez zela, bada, hura Aurora ikusi genuenekoa, baina Aurora ikusi
genuenekoaren oroipenaren etengabeko eraikitze, maiztatze,
bestelakatze, perekatze . . .

Nik ez dut Goethe batere gogoko, baina behin idatzi zuen nire
iduriko guztiz fundamentuzko gauza bat . Bere Wertheri buruz ari
zen idatzi zuenetik urte zurruzta iragan ondoren eta hauxe zioen :
"Galdegiten didate ea hori bezalako zerbait idazten ote dudan eta
nik diot: «Jainkoak begira nazala Werther baten idazteko edo idatzi
ahal izateko trantzean egotetik!» Hura sortu zen egoera
patologikoaren berriz pairatzeko beldur naiz . Bizirik iraun diot .
Irakurtzearekin, aspaldian gogo zolan ahantzia nuen kantua
adiarazten da berriz ; orduan batek ez du konprenitzen ahal nola
oraino iraun ahal izan duen jada bere lehen gaztaroan osoki
zentzugabea iduritzen zitzaion mundu batean . Hara, ez legoke gogo
handitasunik baldin eta bakarrik gauza handiek goratzen eta gutaz
kanpora eramaten ahal bagintuzte : gu gara xumeei balioa ematen
diegunak ."

Hainbat Aurorari eta hainbat gauzari bizirik iraun diegu . . .
menturaz, dudarik gabe, hiltzen gara irauten diegun bezainbatez .
Izan genuen poeta franko despreziable hark bere neurtitz on

Hegats 8

37



Eñaut EiRDD1ERDI

ptIRORR

Pp4l4t~.

Aurora. Eñaut Etxamendi

bakarrean -ez baita guti, baitira hainbesterik egin ez duten fama-
tuagoak- idatzi bezala : "Hemen maiz hiltzen naiz" . Baina Goethek
uste zuen, eta horregatik ez zen berak uste bezain talentuko gizona,
talentuak salbatzen gaituela halakoetarik. Salbatu? Talentuak? Alde
hortik. . . Ezetz, ez talentuak ez ezerk ez duela inor ezertik salbatzen .

Nobelaren akitzeko modua -hobe baita ez ikusiarena egin hon-
darreko, eta erdiko, kantu, poema edo zernahi ere diren horie-
kin-, esaldi hori, sekula irakurri dudan hoberenetarik da . Idazle txar
edo faltsu batek -ez baitira beti bat eta bera izaten- gehituko izan
zukeen zerbait .

Eta hasieran berean bada nik ezagutu metafora ederrenetarik bat,
zinez meditatzea merezi duena : "Nolako tinduz tindatuko nituen
hitzak alhapide goretarat igor aintzin . . .?"

Denok baitugu zeren .



Azukrea belazeetan
INAZIO MUJIKA IRAOLA
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Juan Kruz Igerabide

1 . Terrala: heriotzaren lurruna .

Hamaika ipuin agertuz doakizkigu, terralaren saretu-ez saretu
horretan, lurraren lurrunak emandako hitzen antzera . Lurra mintzo
da Inazioren luman, eta lur horren mintzoa zeru irekian gal ez dadin
terralak estaltzen du, eta oihartzun eginarazten dio, lur horretako
zokorik ezkutuenak ere entzun dezan lurraren beraren antsia .
Terrala lurraren gainean ixtean, lurraren zauriak eta odolak
nabarmenago agertzen dira ; alegia, ipuinen begiradak ez dira
ortzemugaratuak, inguru-inguruan estekatuak baizik. Hori da
ipuinen giroa; muinoetatik urrunera egindako begiraldia-k kontatzen
direnean, giro itxi horretatik kanpora ihes egin nahiaren ametsak-
edo adierazten dira (itsasorako bidaiaren ametsa bezala) ; baina,
azken batean, erroek lurrari loturik diraute .

Lehen ipuinakjartzen dugiroa, terral giroa, giro trajikoa, «Terralez
bilduak» izenburuarekin, eta horrek markatuko du hurrengoetan
aurkituko dugun tonua. Liburuan zehar izadiak premonizio
agerpenak egiten dituenean, izadi hori gaiztotu egiten da, ilundu,
erritmoa galdu. Badirudi, Grezia zaharreko antzerkietan koruak
jokatzen zuen papera, hemen izadiari eman nahi zaiola ; giro
orokorraren abisu premonitorioak eskaintzen dizkigu . Eta eginkizun
horretan terralak etengabeko doinuaren papera beteko luke ; badirudi
terrala dela izadi-koruaren ahotsa . Eta izadi horren sinbolo nabariena
gereziondo japonesa izango genuke ; gereziondo japonesak lekuko
edo testiguaren papera hartzen du, etengabe begira dagoenaren
papera; baina ez inguru hurbilari begira bakarrik, izadiko beste
seinaleak bezala; ez, gereziondo japoniarraren premonizio eta
testigutza indarra nolabait unibertsala da, gerraren eta hurbileko
errealitatetik urrun dauden gertakizunen oihartzunak jasotzen ditu .
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Terralera itzuliz, terrala da giro baserritarra lausotzen duena .
Indar sinboliko handia gordetzen du bere baitan . Baserri giroaren
idealizazio xuria, eukal literatur tradizioan nagusi izan dena, terralak
lausotua dago ; badirudi Inaziok ingurumari kostunbrista atzerakoi
horietakoa eskaintzen digula lehen begiradan, baserriko ohizko giro
jatorra islatuz . Baina terrala da agintari, eta terral horrek giro beltza
adierazten du, heriotz giroa, erahilketa giroa, grina eta aberrazio
giroa. Xuria hautsi eta beltza gaineratzen da, kontraste gogorrez,
terralaren gris lausotua bihurtuz kuadroaren kolore nagusi .
Euskaldunon gordailurik garbi eta xurienean pintatzen dira
beltzunerik beldurgarrienak .

«Jendeak berriro erreparatu zuen bezperako arratsalde gorrian
eta kezkatzen hasiak ziren terralak aldegiten ez zuela-eta» .

2. Xurian beltzune handiak: heriotza.

Grina, gaiztakeria eta zorigaiztorik ankerrenaren ondorioz
gertatzen dira liburuan zehar heriotzak . Lehen ipuinean hiru
erahilketa gogor bezain esplikagaitzak arreta erakartzen digu hasiera-
hasieratik zerbaiti buruz; zerbait hori absurdotasuna da ; absurdoaren
tradizioak literatura modernoan zantzu nabarmenak ditu, nolabait
literatura horren ezaugarri nagusienetako bihurtzeraino ; bagoaz
Gogolenganaino, Txejovenganaino, Kakarenganaino, edo
Poerenganaino, idazle batzuk aipatzeko ; eta gure inguruan bagatoz,
adibidez, Miranderenganaino . Lehen ipuin horretan, bestalde,
badago beste osagarri bat liburu osoan zehar ikusiko duguna : izadiz
haruntzagoko indarrak edo azti indarrak-edo dei ditzakegunak ;
indar horiek erabat eraginkorrak eta aurreikustezinak dira,
gertakizunek erakusten dutenez ; lehen ipuinean atzerritarrak
jokatzen du paper hori ; Wilderen mamuen portaeratik ez dabil
urruti ; isila, pareta bezain izaera hotzekoa, eta misteriotsua (batez
ere hori) :

«Aparizioa balitz zegoen ate ondoan»

«( . . .) Arrotzaren irudia laister inguratu zuen arren, bere urratsak
denbora luzean izan ziren adituak» .
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Absurdoaren eta indar ezezagun horien elkarketan fatalismo
giroa sortzen da ; baina urrun gaude erromantikoen fatalismo
hartatik, noski, fatalismo tragiko hiperbolizatu hartatik, edo
erlijiozko fatalismotik (Jainkoaren esanera) ; hemengo fatalismoaren
hiperbolea bere buruan bilduta itotzen da, lurrari atxikita, inongo
hegaldatzerik gabe ; Rulforen haitzezko eta hareazko fatalismotik
oso hurbil gaudela esango nuke :

«Handik hiru egunetara berriz, Fabian gizarajoak berarekin
batera eraman zuen hilobiko zulora salketaren sekretua, goiko
ganbaran kapiriotik zintzilik bilatu zutenean» .

Bigarren ipuineko heriotza ere azti giroan gertatzen da, ipuin
beltz harrigarrien tradizioari jarraiki (herri iturrietan bide luzeko
tradizioa, hain zuzen), eta errealismo fantastikoa deitu izan zaionetik
hurbil. Madarikazio baten ondoren, heriotza eta bele bihurtzea
gertatzen dira. Ipuin horretan ere mamuantzeko bat agertzen da :
eroa; horren jokaera, ordea, lehen ipuineko fantasma «ingeles»
harena baino sorgingaiztoen girokoagoa da, madarikazio eta guzti :

«Alu aienak! Zuetako norbait, gaur iñularrerako hilotz izango da .
Eta biyarko ezta hoire!» .

Hirugarren ipuinean hilketaren sorburuan zeloak agertzen dira ;
grina hori, ordea, animalien zapuzketaren parera eramaten da,
irrazionaltasunerako bidean :

«Konejuak ere, bere kumeak ikutzen bazaizkio, ez al dizkik bada
akabatzen? Edota txoriak . Zer egiten du txoriak kabia lapurtzen
diotenean?» .

Ipuin horretan hiru anaiek elkarren artean egiten duen batasuna
mendekua betezeko, odolaren legearen zantzua-edo dela esan
genezake, zenbait tradizio herrikoietan hain oihartzun luzea izan
duena .

Eta laugarren ipuinarekin 36ko gerra giroan sartzen gaitu idazleak .
Liburuaren giro orokorra, zantzuengatik, urte horien ingurukoa
bada ere, datozen hiru ipuinetan garai historia zehaztu egingo du
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idazleak. Berriro ere gona kontuan sorturiko erahilketa adieraziko
zaigu. Aurrekoa odolaren legearen arabera joan bazen, hau zaldunen
`duelo'aren antzera tratatua izango da . Berriro ere absurdokeria bere
indar osoan agertuko da, zeren ankasartze ikaragarria gertatuko
baita mendekuan pertsona errugabea hilez, Etxahuni gertatu
zitzaionaren antzera .

Bosgarren ipuinean, gerra giroaren ondotik izadiko indar
ezezagunak hasiko dira errugabeak hiltzen, eta hondamendia ekartzen
herrira, gerraren parodia edo egin nahian bezala . Berriro ere hor
agertuko diren mamuen zantzuak, orain haur hildakoen espektroak-
edo, eromen eta heriotz mistikantzekoaren sortzaile .

Seigarren ipuinak baserrietan oraintsurarte ezagutu izan den
maiorazgoaren kontuaren inguruko arazoa adierazten du ; anaiak
anaia hil elkarren arteko liskarrarengatik, Kain etaAbel edo Esau eta
Jakob-en arteko liskarraren antzekoagatik .

Hurrengoan mixeria eta ezina dira erahilketaren sortzaile .

Haur jaioberrien hilketa adierazten zaigu, arazo `moderno' horren
aspaldiko erroak seinalatu nahian bezala .

Zortzigarren ipuina atipiko samarra gertatzen da liburuan ; haur
ipuinaren antza handia du, bere amets harrigarri eta guzti ; haurraren
ahotsa da narratzaile, era agerian, eta ez dago erahilketarik, heriotz
naturala baizik ; eta hileta inguruko antzerki guztia adierazten zaigu,
haur harrituaren ahotsez, heriotzaren trajedia bigarren mailan jarri
eta gertakizun barregarriek lehen maila hartzen dutelarik . Liburuaren
erritmo beltzari isilunea bezalako bat ezartzen dio idazleak (baina
heriotza hor dago, hala ere) .

Hurrengo bi ipuinak aita-alaben arteko maitasunaren ildoan
sorturikoak dira, bietan heriotzak aitarengan burunahasketa eta
eldarnioa sortzen duelarik (batean alaba hiltzeak, bestean emaztea
hil eta alaba emaztearekin nahasteak) . Heriotzaren fatalitateak
harrapatu ditu protagonista horiek eta hor gelditu dira, hari horretatik
askatu ezinean .
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Azken ipuinak heriotzaren zikloa oso ondo ixten du .

Suizidioa edo heriotzen heriotza . Baserriaren galerak eta erreketak,
eta baserritarraren suizidioak eta semearen Ameriketarako bidaiak
ixten du kurioski baserri giroko ipuin beltz horien zikloa .

3. Haurraren begia .

Esango nuke haurraren begia dela liburu osoan kontatzaile
nagusia, nahiz eta ipuin batzutan bakarrik ageri nabarmen . Haurraren
begia urrunkera gutxiko begia da, urrunera zabalak hartzen kosta
egiten zaio ; inguru motzean aritzen da maizenean ; urruneratzean,
neurriez ez da ondo jabetzen, nolabaiteko amets giroa sortzen zaio .
Horregatik beragatik, inguruan erabat inplikatzen da, barruan
sartuta bezala kontatzen du, distantziarik ia gorde gabe, bere
ekintzaren barruan ariko balitz bezala ; ez da lekuko hutsa, lekuko
protagonista baizik . Hurbiltasun hori ipuin horietako kontatzeko
ezaugarri nagusietako bat ; ahozko hizkeraren oihartzunez josia
dagoen hurbiltasuna .

Badago gainera ipuin hauetan iniziazio zentzu bat ; bizitzaren
misterioetan iniziatzeko ahalegin bat . Eta bizitzaren misterioak
heriotzaren inguruan eta giza grinen inguruan gertatzen dira . Hala
ere, laugarren eta zortzigarren ipuiak dira, agerian behintzat, itxura
iniziatiko nabariena erakusten dutenak . Lehenengoan osaba zaharrak
egiten du maisu papera, bere esapide eta jokabideekin bizitzako
irakaspenak eskainiz ilobari, izadiaren, giza grinen, sexuaren,
heriotzaren eta horrelako gaien inguruan . Ez da erlijiozko iniziazioa,
erabat laikoa baizik . Eta halakoa da, zortzigarren ipuineko iniziazioa
ere, nahiz bertan hileta eta errezo eta horrelakoak egon ; hor
iniziazioaren gunea bidaia da, haurren bidai alaia, nahiz oinarrian
hileta batek sorturiko bidaia izan ; eta bi bidai daude : bata errealista,
oinezkoa, eta bestea onirikoa, ametsetan hegantzean egina .
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1 981 . urtean Irun saria irabazitako ipuina eskuratu genuenean
-literatura koadrila-kontua bihurtu baitzitzaigun orduko- titulu
luze eta barroko haren atzean Camilo Lizardi erretore . . . ezkutatzen
zen ipuinaren bigarren orrialdean, literaturzaleak ipuinik onenetan
espero ohi duen truko jeniala topatu genuen : gipuzkerazko narrazio
bat euskara batuzko narrazio nagusian txertaturik, honetako autorea
eskutiz-transkribatzailearen konbentzio egiazaleaz baliatzen zelarik .
Alegia, literaturzaleak ipuina bera adina eskertzen duen truko ia
epistemologiko literarioaz ari naiz .

Hura letu bezain pronto, patente basiko berria aztertzen duen
abokatuaren azkartasun beraz, han ipuin bat baino literatur modu
bat zegoela konturatu ginen. Horiek horrela, aurrera jo aurretik,
koadrilaren ginen plurala alde batera utzi beharko dut hemendik
aurrera gogorakizun honetan, hurrengo datozenak nire burutazio
eta gogorakizun propioak baitira .

Beraz, hiru urte lehenago autore berak Etiopia plazaratu zuela
kontutan harturik, han idazle serio bat zegoela egiaztatu nuen .
Alegia, ez bakarrik istorio berriak asmatzen dituztenetakoa baizik
eta istorio bakoitzarekin literatur hizkuntza edota modu berri bat
sortzen saiatzen direnetakoa, beti ere tradizioari irmoki atxekirik .
Gipuzkera txertatuaren trukoa bigarren orrialdean irakurri bezain
pronto, gainera, bigarren plazera batjabetu zitzaidan, izan ere truko
on gehienak bezala, hau ere zaharra zen azken batean . Han zegoen
ipuin hartan, nolabait hor nonbait izana zen beti, baina Poek
tximeneta gainean utzitako eskutitz haren antzera, edota agian
hobeto, Bataillek 11 . Mundu Gerran Bibliothēgiae Nationalen
ezkutatutako Benjaminen eskuizkribuen antzera, inork ere ez zuen
lehenago erabili abantaila eta balio literario berak lortuz euskal
literaturan .

Joseba Gabilondo
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Idazle guti dira, literatura zabalean, literatur entsegu bakoitzeko
truko berri bat prometatzen dutenak ; Poe, Borges, Chejov. .. Guti
batzuk bakarrik datozkit burura . Izan ere, grina hau grina modernista
dugu dudarik gabe. Eta erretrospektiboki edonork onar dezake
modernismoa dela esperimenturik menturagarrien, atrebituen eta
jenialenen arragoa -baina era berean aspergarrien, lotsagabeen eta
inozoenen habi eta gordeleku. Beno modernismoarena eta
probintzietako edozein idazle gazterena . Izan ere idazle
«probintzialak», marginala izateagatik, edota hizkuntza marginal
batean idazteagatik, beste edonor baino azkarragoa izan daitekeela
frogatu behar baitu . Atxagak frogatu du . Are gehiago, Atxagaren
irakurlegoa ere ipuineroko non plus ultra honetara ohitu da, In-
durainen publikoa ere beste maila batean antzeko mekanika batera
tour non ultra ohitzen hasi den bezala . Azkenik, Atxaga ere guzti
honen kontziente dela ausartuko nintzateke esatera, bere ziklista
obabarra lekuko.

Camilo Lizardi plazaratu zen garai haietan, Sarrionandiaren
inkurtsio estilistiko, aristokratiko, klasiko, nostalgikoak aparte
-bere literatur hizkuntzaz ari naiz- Saizarbitoriaren modernitateak
ziren literatur hizkuntzaren kezka nagusi euskal literaturan . Moder-
nitatearen gakoa, aldiz, honetan zetzan : euskara nola modernotu
eta, beraraz baliaturik, nola jaso hiriaren nuantza modernorik
zolienak. Garaian letzen genituen beste idazle gehienak estandar
moderno honen arabera letzen eta neurtzen genituen (estandar hau
ere Parisen dago, besteekin batera museo berean barneratzerik ez
badago ere) . Alabaina, modernitatea eta hiria beti ere beste nonbait
zeutzan antza (Parisen nouveau roman-arekin), eta literatur euskara
beti ere modernitatearen azanarioaren atzetik leiatzen zen asto
erratua suertatu zitzaigun . Baita Atxagaren Etiopia-n ere .

Hala, Atxaga beste konponbide ezmoderno bat proposatzen hasi
zenean 80ko hamarkadaren hasieran, Camilo Lizardi suertatu zen
seguruenik proposamen berri haren lehen mezulari ozen. Euskara
berriro ere bere jatorrizko ingurune historikora berrekartzea
proposatu zuen Atxagak, bertatik ahal zena eginez abiatzeko, bor-
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txadurarik gabe. Harrez gero Atxagak idatzi duen literatur euskara
ez da besterik izan: Obaba deritzon herrixka euskaldun arketipikoan
hitzegiten den hizkera . Edota tituluan iradokitzen saiatzen izan
naizen bezala, Atxagak euskalki berri bat eraiki du: bere literatura
bizi den herrixka utopikoan hitzegiten den euskalkia, obabera .

Norbaitek argudiatuko du Hamburgon edota Amazonasen
gertatzen diren ekintzak euskaraz eman dizkigula Atxagak eta,
beraz, bere literatur euskara ez dela hain lokala (Obaba, obabera)
unibertsala baizik . Alabaina Hollywoodeko filmeetan afrikar eta
indioei gazteleraz hitzegiten entzun diegunok, gaztelerazko
konbentzio honetan hazi garenok hain zuzen, badakigu hizkuntzak
izugarri bortxatu behar direla unibertsal bihurtu aurretik . Atxaga-
ren kasuan obabarrek, hamburgarrek eta amazoniarrek euskara bera
hitzegiten digute oraindik : obabera .

Camilo Lizardi-k frogatzen duen bezala, obaberaren sorrera
Gipuzkoan dago: Atxagaren etxean eta Asteasuko Agirreren trata-
tuen artean hedatzen den euskara lokal horretan . Bi anai bezalako
titulu anti-a-organikoak honen froga sinboliko baina ez dira .
Atxagaren euskara batua eta euskara literarioaren artean aukeratu
behar duenean literatur euskara hobesten du beti dudarik gabe, bait
baitaki bere lanen irakurlea literatur irakurle dela, ez ohizko euskal
filologo-detektibea .

Gainera, euskara honek demaseko abantailak dituela frogatu
digu Atxagak. Obabera ez da koinerik -euskara batu modernoa
bezala-. Obaberaren erro gipuzkoar garbiak honen lekuko dira .
Erro hauetatik abiaturik, Atxagak errekurtsu literariotan aberats
den literatur hizkuntza bat sortu digu : arkaismoak bereganatuz,
anglisizmoak ezarriz, animaliei hitza emanez, Mintzoa sortuz,
diskurtsu mota baten barnean beste mota bateko diskurtsu eta
narrazioak txertatuz eta abar. Alegia Atxagak buruaskia den literatur
euskara aberatsa, konplexua, dimentsio ugarikoa eta sinesgarria
-literatur bezala- sortarazi du .

Alabaina Camilo Lizardi-rekin hasi zen hizkuntza obabar hau
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BERNARDO

	

.N -izan ere euskal hizkuntza idatzi guztiak erretore, apaiz edota
ATXAGA-

	

abaderen batekin hasi baitira- ez da bakarrik euskalki berri bat,
baizik eta lehen euskal literatur hizkuntza autonomo eta buruaskia .

Obabakoak
Horretako, Atxagak euskararen batasuna eta normalizazioa au-

rresuposatzen dituen literatur hizkuntza modernoaren ideiala alde
batera utzi du . Modernitateak gora-behera, Atxagak lehentasuna
eman dio literatur hizkuntza bat sortaraztearen beharrari . Herrixka
tipi bateko euskalkia bilakaraziz, Atxagak lortu du literatur hizkuntza
bat euskal tradizioan lehenengo aldiz . Berriro diot: Atxagak
modernitatearen kamino nagusia alde batera utzi du eta herrixka
tipietako euskararen bidezidor pragmatikoa hartu du ordez, euskal
literatur hizkuntzaren helmugara zuzenean iritsiz .

Atxagak, hala, fruitu umo bat eta, era berean, arazo latz bat utzi
dizkigu: euskal hizkuntz literario baten sorkuntza eta bere kutsu
erruralista.

Kutsu erruralista diodanean, baina, nik-neuk neorruralisnaoa-z
mintzatzea nahiago nuke, izendapena zilegi badakit. Zeren
neorruralismoarena ez da Atxagaren hizkuntzaren ezaugarri hutsa ;
80ko hamarkadaren ezaugarri nagusienetako bat genuke .
Bertsolaritzaren gorakada berria (Negu Gorrien bertsio rapak barne),
PNV/EAJen indarketa eta ezker ilustratuaren gainbehera, trikitiaren
gorakada, herri kirolena, komedia tradizionalaren itzulpena Ama
begirazazu . . ., Orixeren birreskurapena eta abar luze bat, ez litzateke
zaila izango esplikatzea neorruralismoaren izendapenean bateraturik .

Atxagak irakatsi digu literatur hizkuntza bat -euskal literaturan
lehena- eraikitzeko metodoa eta aplikazioa . Jakina, literatur hiz-
kuntzarik aberatsen eta ekonomikoena sortu digu Atxagak : euskal
herri tipi batekoa, obabera . Hala, berriro ere lehengo arazoarekin
geratu gara, oraingoan arazoari modernitatearen uztarria ezartzen
komenigarri ez baderitzot ere -izan ere uztarria azanario bihurtzen
baita-. Alegia, galdera probokagarri gisa ezarri nahiko nuke arazo
hau: esate baterako, obababarrek/obabarrok zein hizkuntza hitze-
gingo lukete/genuke Bilbora bizitzera joango balira/bagina? Izan
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ere Bilboko yuppien eta junkien bizitzaz ez dago obaberaz idazterik .

Zatopek Obaban eta Iraultza Obaban bezalako izenburuak ikusi
izan ditut iragarririk Pamielako eta beste argitaletxe bateko Datozen
liburu berriakzerrend atan . Ez dira inoiz atera baina nik esango nuke
zerbaiten zeinu direla: Atxaga ere arazo edo mugatasun honen jabe
da. Apostulari porrokatu garen aldetikzera apostu egingo nuke nik-
neuk: neorruralismoaren mugatasunak gainditzearen entseguek
izango dutela literatur garrantzirik handiena 90eko hamarkadan .

Dena den, mugatasun hauek gainditzeko neorruralismotik
bertatik abiatu beharko dugu, izan ere 80ko hamarkadak hauxe
eman digu eta ez dugu besterik. Obabera da euskal literaturaren
euskalkia . Tradizio berriena gaitzetsi eta bordatik behera botatzeko
luxu kultura hegemoniko handiek bakarrik dute . Guri-geuri dugun
guztia ez zaigu aski .

Bakoitzari berea: Atxagak markatu du 80ko hamarkadaren
literatur pultsua ; literatur irakurketarik gozagarrien eta azkarrenak
berak eman dizkigu, Camilo Lizardi-rekin hasi zen literatur aben-
tura paregabe harrez gero .





BIDERAKO ARRASTOAK

Etorriko haiz nirekin?
MIxEL HERNANDEZ ABAITUA

ETORRIKO HAIZ
NIREKIN?
Mikel
Hernandez Abaitua
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ELKAR

Iñaki BERNAOLA

Hernandez Abaitua, Mikel . Etorriko haiz runekin?Elkar, 1991, Donostia
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Gaur egun tesi-nobelak idaztea ez omen dago oso modan gure
artean . Leturia, Peru eta Elsa zaharkiturik -edo hilik- ditugu
dagoeneko, behinolako beste Peru, Piarres edota gizon peto-petoa
omen zen Joanes hura bezainbeste. Baina azken hauei, klasiko
bihurtu direlako edo, klasikotasunak ematen duen urrezko distira
ahobatez errekonozitzen zaien bitartean, askoren ustezTxillardegik
asmaturiko super heroi esistentzialistak ganbaran ahazturiko gauzen
gainean pilatu ohi den hauts-geruzaren babes ilunera daude
kondenaturik. Esan beharrik ez dago denboraren denboraz azken
hauek ere bihurtuko zaizkigula klasiko, baina laster da oraindik
horretarako, eta Miloko Venus edo Mironen Diskoboloarekin
gertatu bezala, ezinbesteko dugu maiz ganbaran edo lurpean igaro
beharreko denbora-tartea hautsa edo lokatza haien gainetik kendu
ahal izateko .

Izan ere zaila da oso, modak aparte utzita, tesi-nobelarik idaztea
gaur egungo Euskal Herrian . Tesi handiak etengabean suntsitzen,
ezabatzen edota zentzugabetzen ari dira munduan : klase-burruka,
zapalduen arteko elkartasuna etabarrekoak historiari dagozkio jada,
historia garaikidea bada ere . Eta mapan nekez ikusten den gure
txoko txiki honetan, nazio euskalduna osatzeko esperantzak
urrutiratuz doaz, nazio-nortasuna eta gizartea euskalduntzearen
aldeko ekimena eremu pribatu eta subentziorik gabeko triste
horretara baztertzen ari baitira, azken urteotan atsedenik apenas
ezagutu ez duen prozesu batean .

Era horretan, gutxi dira jada munduan beren bizitza tesi handien
arabera moldatu edo gidatu nahi duten gizakumeak . Eta Leturiaren
garaian esistentzia inor kezkatzen zuen arazoa bazen, gaur egun
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superbibentzia da buru, urdail eta sabelpe gehienetan bizirik dirauen
arazo nagusia. Superbibentzia hori izango ote da tesi-nobelak idatzi
ahal izateko hurrengo leloa? Batek daki .

Euskal Herrian, gainera, tesi-nobelen auzia beste arazo bati egon
da tradizionalki lotuta : literaturaren bidez gure errealitate
soziopolitikoari tajuzko hurbilpena burutzeko asmoak, gaitasunak
eta era guztietako eragozpenak . Gogoak gogo eta oztopoak oztopo,
anitz izan dira honi buruzko iritziak eta saiakerak, sobera ezagunak
bestalde. Nolanahi ere, gure errealitatearen gaineko nobelistika
eraikitzea oraindik borobildu gabeko lana dugu narratzaileok, eta
itxaron egin beharko da, beraz, errealitate hutsa itxuraldatu,
majikotasunez jantzi eta beraren gaineko fikzio sinesgarria sortze-
lanean idazleek fruitu gozoagoak eta emankorragoak eman ditzaten
arte. Guzti honek, nire iritzi apalez, herri bereko biztanleen arteko
lotura sendoak ezarri ohi dituen mito, irudipen eta sentipenez
osaturiko ondare amankomun hori handiagotu eta sendotu egiten
du beti, eta zentzu horretan ildo horretatik doan saiakera oro begi
onez ikusi eta pozez onartu ohi dut .

Testuinguru horretan ordago bikoitzari egin zion aurre Mikel
Hernandez Abaituak Etorriko haiz nirekin?izeneko bere lanarekin,
errealitate soziopolitikoa argumentoaren ardatz nagusitzat duen
tesi-nobela baita, argitaratu zen urtean -199 1- salbuespenak aparte
jada ezohizko samarra zen ikuspegi literario honi men eginez .

« Gure herriak pairatzen duen biolentzia politiko oro kaltegarria eta
arbuiagarria da» edo antzeko zerbait izango zen egileak bere
liburuaren bitartez defendatu nahi izan duena. Hasiera batean
dirudien baino askoz sakonago eta korapilatsuagoa dugun tesia
dudarik gabe, milaka baitira ustezko bakezaleen artean ardi larruz
jantzitako otso harroputz eta odolgoseak . Ez, ez da erreza gure
artean benetako bakezalearen papera, eta zentzu horretan M .
Hernandez Abaituak zintzo jokatu duelakoan nago . Etorriko haiz
nirekin?izeneko nobela honetan ETAk buruturiko atentatuen berri
emango digute, poliziak eta poliziatik urrun ez omen dabiltzan
indar izkutuek eragindako atxiloketa, tortura eta hilketekin batera .
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Demagun errekurtso literario soila dela batzuen ekintzen
deskribapenean egileak umeak bitarteko gisa erabiltzea (Yoyesen eta
goi-mailako militar baten semeak edota casa-cuartel baten
sutsipenaren lekuko isila izandako beste bat) besteen balentriak,
ordea, beren gordinkeria osoan agertzen diren bitartean . Edozein
idazlek omen du induljentzia literario bat edo beste erabiltzeko
eskubidea. Zergatik ez .

Euskal Herrian ematen den gatazkan, neutraltasunerako gunerik
eta tenorerik balego ere, ezin izan daiteke inolaz ere ekidistante .
Ongi ulertu du nire ustez M . Hernandez Abaituak azken hau, eta
horregatik nobelako pertsonaiak (agian ustezko irakurleak bezalaxe)
testuinguru soziologiko eta ideologiko zehatz batean daude kokatuta,
eta ez inolaz ere Olinpo, hodei edo antzekotan . Eta gure errealitateari
hurbiltzeko asmotan euskaraz idatzitako nobela batean, ulergarriagoa
da pertsonaiak presoak, haien lagunak edota irakasle euskaltzaleak
izatea, eta ez, ordea, unibertsaltasun arrazionalez apaindutako
sasintelektual goseak. Bai, nobela honetan asmoak neutralak izango
dira agian, baina distantziak ez . Eta horrek, nolabait,
konbentzigarriago egiten du tesia, tesi-nobela batean egiantza edo
sinesgarritasuna helburu baldin bada .

Baina agian nobela honetan interes handienekoa, pertsonaia
gehienek euskal gatazka politiko-militarrarekin zerikusi zuzenik ez
izatean datza. Izan ere gutxi dira gure herrian era batean edo bestean
biolentzia horren protagonista zuzenak, leku, garai eta intentsitate-
maila guztietako borroketan gertatzen den era berean . Eta gure
literaturaren beste zenbait obrari meriturik kendu nahi gabe ere,
garrantzi handiko arazoa da nire ustez Euskal Herriko pertsonaia
«arruntak» gatazka-egoera batean ongi kokatzen jakitea . Kontatzerik
al dago hirritarrek, hitza bere zentzu zabalenean hartuta, gure
herrian ematen ari den egoera hau nola bizi eta sentitzen duten?
Zelan ezar dezakegu hasiera batean tinkoegi dirudien gatazka eta
hiritarren artean elkarrekiko harreman literario dinamikorik? Zelan
bihur ditzakegu hiritar «arrunt» horiek gai honi buruzko nobela
baten pertsonaia eta protagonista operatibo? Agian defendatu nahi
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Etorriko haiz nirekin?Mikel Hernandez Abaitua

izan duen tesiak gehiegi baldintzatua izanik ere, nik uste dut Mikel
Hernandez Abaituak oso aurrerapausu interesgarria eman duela
zentzu honetan, geroan argitaratuko diren obretan seguraski
aprobetxagarria izango dena .

Ezaugarri amankomuna ohi da idazte lanean hasi berriak diren
egileen obretan ohar autobiografikoen ugaritasuna, eta areago,
idazleari bere gogoan bueltaka dabilzkion mamuak behin eta berriz
azaltzea . Nekez bereiz daiteke kasu harietan non hasten den obraren
fikzio literarioa eta non bukatu egilearen fikzio pertsonala . Mikel
Hernandez Abaitua atzo goizean idazten hasiko ez bada ere, eta
beraz obra bere marko egokian ederki kokatzeko nahiko eta lar
ofizio duen arren, Etorriko haiz nirekin?nobela irakurtzerakoan Mikel
beraren mamuak lerro artean dantzan ikusten ari garela iruditzen
zaigu behin baino gehiagotan . Musika dugu horietakoa. Eta liburuan
zehar ematen zaizkigun erreferentzia ugariak gutxi bailiran, lehenego
bostehun erosle zorionekooi kassete bana egokitu zitzaigun
liburuarekin batera, opari gisa . Barka biezadate, halere, egileak zein
irakurleek azken lerro hauei kutsu peioratiborik baldin badarie . Ez
da inolaz ere hau nire asmoa . Mesfidantzak, gaizkiulertuak eta
susmo txarrak, tamalez, behar baino sakonago iltzaturik ditugun
mamuak dira, gure artean batipat . Tesi soziopolitiko batekin ados
egon daiteke edo ez. Errealitateari hurbilketa-saioak egiten saia
gaitezke edo, bestalde, errealitateari gibela eman eta kitto . Batzuk
musikazale izango dira, eta bestetzuk, ordea, gor-gorrak . Baina tesi-
nobela bat zintzo idazten denean, errealitate soziopolitikoari
interpretazio bat emateko lana seriotasun literarioz hartzen denean,
eta literatura eta musika uztartzeko ahalegin oro, datorrenetik
datorrela, estimagarria da oso. Horrez gain oparia ematen baldin
bazaigu, zer esanik ez, ongi etorria izan dadila . Eskerrik asko .
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Aldekoa, Iñaki

Egunez Machaco edanez eta gauez pistola burkopean duela hartu
gaitu kontalariak genero beltzaren kutsu osoa susmatu diogun
nobelaren atarian . Hango pasaportearen bidez ezagutu dugu Ismael
Osorio pertsonaia . Bere burua nor den ziurtatuko dion istorioa
eraikitzea izango da nobelako protagonista anbiguo eta definigaitz
horren betebeharra . Izan ere, zein etsairengandik datorren ez dakien
pasaporte faltsua eskuetan, erabaki beharra dago . Zer erabaki,
ordea, pasaporte faltsuak areagotzen diolarik bere buruarekiko
ziurtasun eza; izen askoren atzean mozorrotu denak badu horrelako
arriskurik: Marcel, Antonio Cerdan, Ismael Osorio? Zer erabaki,
bestalde, protagonistak berak ere ez baitaki zein den bere lanean
izan duen porrotaren arrazoia?

Nobelaren abiapuntua : Omega marka bat (pasaportearen
sinaduran) eta aurrezantzu baten indarrez nabarmenduko den irudi
bat (bi txori mokoka zeru mugetan) . Pasaporte-mehatxuaren
hartzailea, mafiosoen itxurako talde baten barruan gainbehera
etorritako gizon eroria : Ismael Osorio . Zein ote pasaportearen
igorlea? Edo, hobeto esan, zein legoke Omega markaren atzean?
(Omega horren obsesioak nobelaren bazter guztiak zipristinduko
ditu) . Hipotesi ugarien artean, hiru ertzetako triangelu moduko bat
gorpuztuz joango da : Franz Gleizes, Gerald D . . . baina zein ote
«hirugarren gizona»? Orson? Aurrerantzean, protagonistak atsedenik
gabe darabilen oroimenaren azterketa urduria filme munduko
zenbait erreferentziaz tartekatuta agertuko zaigu : Orson (Wells),
Citizen Kane, Josep Cotton, betametasona, Green (Graham) etab . . .

Bada aipu gehiago ere, baina ez dira hain funtzionalak, pare bat
izan ezik, Abraham-en neskamearen seme bastardo biblikoa : Ismael
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(Moby Dick) . Horixe da, hain zuzen, igorlearen eta hartzailearen
arteko bitartekariaren mehatxu sinbolikoa : Adi daukak Jainkoa!
(horixe esan nahi baitu hebraieraz izen horrek) . Eta «Commedia
dell'arte»tik jasotako Kapitain Frakasa-ren nortasuna, bestea . Bata

apitairE YF .akjsar.:, ala bestea bihurtu kontalariaren proiekzio, irakurketa desberdinak
beregana ditzake nobelak .

Nortasun bila

Helburua ez da, dagoeneko, ihes egitea, baizik eta ezerezaren
atari huts ez bilakatzea heriotza . Izan ere, ohartua baita protagonista,
ordurarteko bere nortasun faltsuaz («Heuk erabaki beharko duk
orain nor haizen, nori egingo dioan orain moko») . Ohartua, inoren
usteak mozorrotutako jantziaz eroso ibili arren, uste horren
aldatzearekin batera, ezer gutxi izatera iritsia dela . Memorian barrena
murgiltze horretan poliziaren funtzioa-ohizko «genre policier»etan
ez bezala- memoriaren harikaltze horri sostengua eskaintzea baizik
ez da izango. Esate baterako, zine-oihala eta proiektagailua aitzakia
direla jakingo ditugu protagonistaren maitalearen (Monique)
heriotzaren inguruko berriak . Nobela osoa zeharkatzen duen
maitasun anbiguo horren istorioa une horretantxe bihurtuko da
kontalariarentzat narraziogai : zine oihalaren aurrean jasandako
zirrara «tempus narratibo» bilakatuko da .

Ez gaude, beraz, ohizko nobela poliziako baten aurrrean . Hala
izan balitz, askoz lasaiago jarriko ginateke kontalari bakarraren
esanetara. Ez dugu, baina, hemen onik eta gaiztorik . Bereizketarik
egitera, gaiztoa eta gaiztoagoen artean egin beharko genuke : nor
gaizkileena? Beraz, anbiguitateak nobelako orri eta intentzio guztiak
zipristitzen dituen horretan protagonista nagusiak eginahalak egingo
ditu bere izakera beste taldekideengandik bereizten : moralarekiko
kezkak edo giza-sentimendu baten adierazgarri den jelosia aitzakia .

Iraganaren sareari errezelo handiz begiratu arren, handixe
berreskuratu beharko ditu bere nortasunaren giltzarriak . Izan ere,
jasanezina zaigu taiu eta zentzurik gabeko bizitzarik : bizitza
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fikkzioaren mugetan eraiki beharra dago . Gauzak horrela,
anbiguotasunaren heroi eredugarri horrek, bere buruarekiko kontu-
garbitzea luke garaipen, erredentzio badaezpadakoa . Ez du, bada,
salbatuko taldekideen aldean erakutsi nahiko lukeen gizatasun apur
horrek; aitzitik, egiazko espiazioa, erruaren pisua arinduko diona,
kontaketaren ahaleginak berak dakarkio protagonistari . Izan ere,
saio horretantxe biltzen du kontalariak nobelak modernitatean
planteatu duen galdera funtsezkoenetakoa : nor naiz? Zer da gizakia?

Modernitate hotza

Nobela modernoaren heroi hunkigarrienak pertsonaia arrunt,
xume eta anbiguoak ohi dira . Norbere baitan aztarka bildutako
bizi-pusketak lerrotzera mugatu ohi da haien heroitasuna . Baina
XX. mendeko nobelagintzan problematikoa bihurtu da pertsonaien
nortasuna. Problematikoa, nobelagileari dagokionez, eta, zer esanik
ez, irakurleari dagokionez . Ez dago, baina, Kapitain Frakasanobelan
irakurleari men egiteko inongo asmorik . Nobela horretarako ma-
terialitate beltza nola dagoen antolatuta ikustea nahikoa, denbo-
rapasak irakurlearekiko errukirik gabeko saio baten aurrean gaudela
ohartzeko. Erreparatu, bestela, elipsiaren etengabeko erabilerari,
edo iraganaren sareetan egindako jauzi mortaleei .

Gogoan dut hemezortzi hemeretzi urte nituelarik Kafkaren
Amerika-rekin ausartu eta nola sufritu nuen . Ez zen ondoez hura
nobela gustatzen ez zitzaidalako, ordea ; ez, ze hori izatera, liburua
bertan behera utzi besterik ez nuen . Kontua da, belarriondoka
tratatu zuela Kafkak, oraindik istorio erromantikoen amaiera goxo
eta itxaropentsuen aiduru zebilen irakurle inozo hura . Neu nintzen
irakurle hark David Coperfield baten istorioa kontatzea eskatzen
zion Kalkari, eta Kafkak, jakina, errukirik gabe, behin eta berriz
desengainatuko ninduen. Nobelako pasadizoek ez zuten irakurle
inozoaren barneak jarritako «pultsioari» satisfaziorik emateko
premiarik, nonbait .

Antzeko zerbait gertatzen da Kapitain Frakasa nobelan ere .
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Istoriorik egon ala ez egon, peripeziak pila dira nobelan ; gauza
asko gertatzen da, maiz benetan zer gertatzen den ez dakigula ere
(mobilizaioak, arrazoiak); nobela poliziakoa ote den irakurtzen hasi
eta, generoaren azpia janda dagoela konturatuko gara aurrerago,
intrigaren espektatibak sortu eta berehala zapuztu zaizkigu . . .
Gogoratu besterik ez dago nobelako lehen atalaren bukaera; norbait
ari zaio ate joka motelean babesa aurkitu duen pertsonaiari ; nor
izango bisitaria, eta -suspensearen xarma guztia apurtuz- moteleko
neskame garbitzailea! Horrelaxe jokatuko du kontalariak beti,
espero izateko intriga niminoenari ere arnasa ukatuz eta irakurle
pasiboaren desesperoa anti-klimaxean erreziklatuz . Istorioak hasi
bai egiten dira, baina ez dira inoiz osatzen, nahiz eta inoiz kontalariak
horietako istorioren bat salbatu nahi, bere bizitzari konsistentzia
apur bat emateko bederen .

Nobelagileak bere buruari planteatu dion erronkari erantzutera
dator, beraz, liburuaren egituraketa hori, erabat ohartua da . Escher-
en irudietako artifizioa kontalariaren iraganaz jabetu bailitzan, ez
dakigu zehatz noiz den iraganago, zer orainago, noiz ametsaren
kateatik aske, nondik ari zaigun kontatzen . . . ; nobela osoa iraganean
gertatzen den arren, maiz ez dago bereizketarik iragan urrunago eta
gertuagoko pasadizoen artean, ametsezkoen eta oroitzapenen artean .
Areago gertatzen da irakurlea inguratzen duten errepikapenekin :
non gaude? ; esaldi hori lehen ere agertu zait nonbait, beste hemen
oihartzunik oraindik gogoan dut . . . Eta errepikapen esanguratsu
horiek ugari samar dira : zenbatprobabilitate daude hurrengo zigarroa
ere airera bota eta zutik gera dadin? (32 . or., 162 . or.) ; Nola egin zara
zuregusturako aromatikoegia beharduen likorehonen zale(66 . or., 158 .

or.) ; Cinema Paese . . . A bout de souffZe. . . Godard (66-67 . or., 127 . or.) .
Nobelaren baitan ernaltzearekin batera desagertzera kondenatzen
diren istorioak eskema formal baten esanetara daude . Ez da istorio
ohizkorik kontatu nahi; istorioak kontatzea iraganeko egitekoa
bailitzan, zeharo uko egiten zaio garai zaharragoetako istorioen
antzeko gorpuzteari nahiz giza-sentipen kutsuko edozein erro-
mantizismori. Idazketa biluzia da, hotza . Musikara paralelismo
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bila hurbilduko bagina, A. Schonberg-en edo A. Berg-en konposaketa
eskemak onartzera behartuta egongo ginateke, partikula goitik
behera baldintzatuko duen eskema intelektual bati jarraitzera,
melodiari edo erromantikokeriari ihes egitera, alegia . Emoziorik
izatekotan, emozio hori intelektuala da soilik, sonoritate hutsetik
sortua, idazketa hutsetik abiatuta . . . (nahiz eta musika forma hutsa
den, eta ezin halakorik inoiz izan literaturak) . Beste muturrean
geldituko litzaiguke Nel mezzo del camin-en nouveau roman-eko
zalditik erori berritan Barthes-ek bere buruari galdetutako hura,
zergatik moderno izateko ternura ezkutatu behar hori? XX . mendeko
literaturaren bi muturren tentsio betikoaz ari zen galdezka .

Carla-n gertatzen da oraindik istorio fantastiko batek tankera
hartzea. Bestela, hango elementu asko dabil Kapitain Frakasa
nobelan, garatuago eta seguruago ibili ere. A. Lertxundik aspaldi-
danik erabili zuen Europaren Ipar eta Hegoaren tarteko paisaia eta
jitea, Hunik Arrats artean-etik Aise eman zenidan eskua-ko ipuin
batzuetara, eta handik Carla nobelara, betiere Hego-Ameriketako
narrazio-ereduaren kontrapuntuan . Oraingo honetan sakonago
murgildu zaigu Erdi Europako tradizio hain gaurkoan .
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YIN-YANG NOBELATUA

Eternitatearen bila dabiltzan guztŕak
dira Abdul printzea . Eta eternitatea

bereganatzeko, Abdul printze bakoitzak
bere zaldia du.

J.M.I.

1 . Grand National

Iazko Grand National zaldi lasterketan gertatu zen . Epailearen tiro
hotsera, tarrapataka, zaldiak arrapalada bizian abiatu ziren .
Lehendabiziko ehun, berrehun, hirurehun metroak eginak
zituztelarik, lasterketa buruan zihoanak behako azkarra luzatu zuen
atzerantza. Halaber, bizpahiru metrotara zihoan bigarren jockeyak,
lepoa okertu eta hirugarren zaldia hamar bat metrotara bistatu
zuen. Hirugarrenak ere gibelera begiratu eta laugarren zein
bostgarren zaldiak urrunsko ikusi zituen .

Galapa bizian, zeingehiagoka irrikatua irabazi nahirik, zaldunek
beren zamariei belarrira mezu sekretuak xuxurlatzen zizkieten,
alpapa sari goxoak agintzen . Eta orain aurrera eginez orain atzean
geratuz, animaliek jo eta su jarraitu zuten harik eta helmugara heldu
ziren arte .
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Hara iritsirik, beren onera etorri eta, zamaldunen -batipat
irabazlearen- bozkarioa hutsa gertatu zen . Inork ez zekien zer esan,
eta nola are guttiago . . . Alboetara begiraturik, zaldun akituek lasterketa
korritua ez zuten zenbait zaldi ikusi zituzten . Antza, irteera zuzena
izan ez eta lasterketa ospetsuak behingoz bertan behera geratu
beharra zeukan. Zaldi abailduak, zaldi leher eginak ezin ziren
berriro tarrapataka hasi eta besteekin, abiatu ere egin ez zirenekin
lehiatu .

Bada zaldi lasterketa horretatik Joan Mari Irigoienen poetikaren
(seh)askara urrats ttipi bat baino ez dagoela iruditzen zait . Idazleak
berak aitortu izan du bere baitan bortizkeriaren, banitatearen,
gorrotoaren zaldiak nahi baino aurrerago ikusi izan dituela behin
baino gehiagotan, berak aurrean nahiko lituzkeenak helmugan
geratu direlarik. «Ez ote dugu idazten banitateagatik? Nik behintzat,
hori dela eta, badaukat edo bizi dut barneborroka bat. Adibidez,
munduan asko ikusten da, gremio berekoak izanik, batek besteak
baino hobeto egitea gauzak, eta azken honek inbidiaren antzeko
zerbait sentitzea . . . "Hi, horrek hik baino hobeto idazten dik", eta
beno, hor barruan zerbait, garbia ez den zerbait sentitzea . Baina nik
ere zerbait esan behar dizuet, gizona bi aldeetatik azter daitekeela :
alde batetik bere instintua, bere bapateko erreakzioak, borondatearen
gainetik daudenak; baina gizona egin ere egin daiteke, egiten da . . .
eta nik, behintzat, badaukat horren aurkako armarik : sublimazioa .
Nirea baino hobea den beste idazle baten liburua irakurri . . . eta
lehenengo bekaitzaren ondoren, barruan beste ahots bat sentitu,
sublimazioaren suak ezereztutako inbidiaren gainetik bake handiz
eta pozez mintzo den ahotsa : "Hi, bihotzez, zorionak"» (Hegats, 4) .

Bere azken nobelaz mintzo zaigularik ere, hona hemen gai
honetaz zer dioskun: «Faxista bat deskribatzerakoan, batzuetan
galderak egiten dizkiot neure buruari eta ikusten dut nere baitan
horren presentzia, nahi baldin baduzu itzal bat da, baina itzal horrek
edozein momentutan gorputza har dezake .» (Egunkaria, 93-XII-3)

Beste maila batean, Irigoienek ikusten du Mendebaldeko Herri
"aurreratuak" lasterketa zoro batean ari direla, zein baino zein,
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irteera baliogabetua izan dela ohartu ere egin gabe; ez dira ohartu
zenbait zaldi (Herri) abiatu gabe daudela, eta munduko
zeingehiagoka zoro honek ez duela balio . Are okerrago: ez dira
ohartu Herri "atzeratuen" zaldiak gosez amikatuak direla eta egoera
horretan inondik ere ezin direla besteekin lehiatu . «Are gehiago,
nire kezkarik nagusiena une honetan politikoa eta soziala dela
esango nuke, lehen aipatu dizuedan metafisikarako joerak ez baitu
bestea kentzen, nire inguruarekiko kezka alegia .» (Hegats, 4)

Huts handiegirik egin gabe, Irigoienenean bai maila pertsonala
bai soziala uztarturik, herstuki uztarturik daudela esan daiteke .
Alabaina, alde soziala nabariagoa da Udazkenaren Balkoitik (berriki
atera den Gizona bere bakardadean nobelaren preludioa, arras
desberdina, baina gisa guztiz preludioa) edo hain entzutetsua egin
den Babilonia nobeletan; eta aldiz, Consummatuna est barnekoiagoa
edo dela konkludi genezake .

Aurreko lanetan bezala, bere azken nobelan ere Joan Mari
infinitominez idazten ikusiko dugu, gozo, etorkizunarekiko
nostalgiaz ; edota, bere larrea hesitzen duen alanbrea (latza ez, baina
elektrikoa) ukitu eta haren ziztada bere haragitan nozitu duen
muxalaren gisa, bortitz, tximistak aldean . Eta azken nobela honetan
ere pegaso hegalari baten gisa abiatu zaigu orrialdeen (giza paisaiaren)
hegi, amildegi eta basamortuetan gaindi . . .

Ene bihotza forma guztietara moldatzeko gai da :
gazelen larre-belarra da

eta kristauen mojeen kontentua,
idoloen tenplua

eta erromesen Kaaba,
Legearen Taulak

eta Koran liburua,

maitasunaren erlijioan militatzen baitut nik. . .
Ibn AI-Arabi
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Consummatum est . Joan Mari Irigoien

2. Consummatum est

Nondik hasi dena amaiturik baldin badago? Beharbada hobe
liteke orrialde hau bere horretan uztea, zuri, huts eta mortu,
Irigoienen aspaldiko protagonista batek egin zuen bezala . . .

Irakurtzale amorratua izaki, emazteak zerbait idaztera gogoberotu
nahi izan zuen senarra, eta baita hark ahalegina egin ere . Eseri da
orrialde hutsaren aitzinean eta hastapeneko bozkarioa errausten
dihoakiolarik, zer esanik ez duela ohartzen delarik, orria zuri uztera
deliberatzen da . . . Zuri eskaintzen dio, beraz, orria emazteari, eta
honek, papera batera eta bestera jiraturik, deus ere ez dakarrela
ohartarazten dio :

«-Bizitza horixe dun, idatzi gabeko orri zuri bat .

-Tira. Ez zegok gaizki . Orain arte beti esaten huen beltza ze-
la -eta papera tolesten hasi zen .

-Eeee! -protestatu zuen Imanolek, paperarekin batera azala
zimurtu balio bezala .

-Zer. . .?

-Baina zakarrontzira bota nahi al dun ene bizia?

-Erotu egingo haiz, Imanol .

Papera destolestu zuen eta karpeta batean sartu . Gordeta gero
zerbait falta zitzaiola konturatu zen. Karpetatik orria atera eta puntu
bat jarri zion behe-eskuineko erpinean, biziaren orri zuri hartan
heriotza gauza seguru bakarra bailitzan.» (Udazkenaren Balkoitik,
60.or.)

Alabaina literatura azken euskarri gertatu ohi da sarritan («eta
zinez, luma bezalako salbamen oholik ez dago», Carmen Martin
Gaite), eta Joan Marirenean ere puntu hori beti puntu eta segi
gertatu izan da . Testuinguru horretan kokatu behar da eskaini berria
digun eta nabarmentzeko modukoa den Consummatum est nobela .

Babilonia baino unibertsalagoa (erromantikoak, penintsula . . .),
nobela honek yin eta yang-aren arteko oreka hautsi eta mingots hori
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lerrokatzen digu . Egileak, ausart, gizarte sekularizatu honetan
monotema izatetik kasik tabu izatera iragan diren zenbait gai
aurkezten dizkigu : eternitatea, mistika, barkamena . . . Orain arte
erlij lo desberdinek berenganatu nahi izan dituzten esparruak alegia .
Baina adierazten hain arriskutsu diren gaiok egokitasunez, neurrira
eginiko jantziez ematen dizkigula esango nuke .

Irigoienek berak halaxe esana zuen orain urte batzuk : «Nobela
jenero literarioen emagaldua da, bere buruaz gain beste jenero
literarioez elikatzen dena» ; hots, bere baitan denetik har dezake :
politika, erlijioa, filosofia . . . «kontua da nobelaren testuinguru
orokorrean nola sartzen diren» . Eta oso kontuan hartu behar da
egile honen sakon-sakoneko testuingurua, nola nobela honetan
hala orain artekoetan ere, funtsean, edertasunarena eta beronen
bilaketarena dela .

Nobelan aipatzen direnak egia ala gezurra diren, zuri ala beltz,
argi ala ilun diren, hori gutxienekoa da, berak edertasuna bilatu
baitu oroz gain, egile erromantikoekin bat eginik, egiatik hain hur
dagoen edertasuna : «Lehen urrats haietan nik ez nekien egiazkoak
ala gezurrezkoak ote ziren zirkunstantziarik latz eta gordinenetan
garatutako historia haren euskarriak, baina axola ere ez zitzaidan
gehiegi axola, bere hartan ederrak iruditzen zitzaizkidalako, eta
edertasuna betidanik izan baita niretzat egiaren gradu bat, egiazko
egiaren adierazgarri . . . ondo landutako lorategietan ezezik, eremurik
lehorrenetan ere sor baitaiteke ederra, ezinezko lore baten agonian . . .
edo behi-gorotzik itsusienaren gainean ere bai, basatxanpinoi
miragarri baten forman .» (Consummatum est, 1 1 . or.)

Bestalde, edertasun horren bestaldean halako sintesi bat
antzematen da, halako ekumenismo zabala, halako «maitasunaren
erlijio» estetikoa; eta arestian esan bezala, edertasun hori egileak
hain berea duen prosa poetikoz janzten du, prosa poetiko izanagatik
hagitz labainkor gertatzen zaiguna .

Eta ederra da, zinez, Altzako frankotiradore honek eskaini digun
lana, gure baitako Argiaren hazkurri dena . Edota beste molde batez
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esateko: «-Nola izaki guztietan hala gauza orotan ere Argia eta

CONSUMMATUM EST
Ilunpeak nahasi egiten dira . Datil bat jaten duzuelarik, mamiak
janaritu egiten du zuen gorputza; haren gozagarria, haren lurrina eta
koloreak, ostera, zuen izpiritua elikatzen dute . Zuengan dagoen
Argia edertasun eta ezagueraz elikatzen da, etengabe j anaritu beharra
daukazue, ez baita aski zuen gorputza leporaino betetzearekin .
Zuen zentzumenak edertasunari erreparatzeko sortuak dira, hura
ikusteko, arnasteko, ahogozatzeko, aditzeko, miresteko . Bai,

,t ,

	

senideok, zuen bost zentzumenak Argi destilatzaileak dira . Eskain
°

	

iezazkiezue lurrinak, musikak, koloreak . Ekidin iezazkiezue kiratsa,
oihu lakarrak eta zikinkeria .» (A. Maalouf, Los jardines de Luz)

Consummatum est . Joan Mari Irigoien
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